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

EDITAL Nº 001/2021 – 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.  
 
Considerando a pandemia de COVID-19 declarada em 12 de março de 2020; 

Considerando os Atos Executivos 22/2020, 27/2020, 29/2020, 30/2020, 33/2020, 36/2020 
e 41/2020 por meio dos quais a Universidade Estadual de Londrina suspendeu as 
atividades acadêmicas presenciais e eventos públicos e manteve as atividades 
administrativas de forma remota; 

Considerando o ato executivo 46/2020 que dispõe da retomada das atividades 
administrativas de forma presencial, em regime de escala e de forma progressiva; 

Considerando o Ato executivo 61/2020 que estabelece a suspensão das atividades 
administrativas na modalidade presencial e estabelece a modalidade de Teletrabalho;  

Considerando os Atos Executivos 01/2021, 04/2021, 15/2021 e 30/2021 que prorrogam 
a suspensão das atividades administrativas presenciais, bem como a possibilidade de 
novas prorrogações;  

Considerando a Resolução CEPE nº 03/2020 que suspendeu as atividades acadêmicas 
letivas presenciais dos cursos de Pós-Graduação Stricto e Lato sensu desta universidade;  

 A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO, da Universidade Estadual de Londrina-UEL, no uso de suas 
atribuições administrativas e em conformidade com o Edital PROPPG/DPG/DAM, torna 
público 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 período letivo de 2021.  

As inscrições serão realizadas somente via Internet e estarão abertas a candidatos que 
possuam curso de graduação que seja reconhecido pelo órgão competente, no caso de 
candidatos ao curso de mestrado e doutorado, de forma a atender a Resolução 007/2017 
da CES/CNE. Para os candidatos ao curso de doutorado, exige-se também titulação de 
mestrado.  

Antes de efetuar o recolhimento do preço público de inscrição, o candidato deve inteirar-
se das regras deste Edital, certificar-se de que preenche ou preencherá, até a data da 
matrícula, todos os requisitos exigidos. Não haverá a devolução do valor do preço 
público de inscrição após a sua efetivação, quaisquer que sejam os motivos. 
 
As dúvidas sobre o processo seletivo deverão ser enviadas para o e-mail 
selecao.ppgac@uel.br  
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NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DO MESTRADO 

 
Número de Vagas: até 16 (dezesseis) 
Horário das Aulas: Período Integral 

 
 
1. DO CRONOGRAMA: 

Período de Inscrição 19/04/2021  a  03/05/2021, até às 19:00 
horas (horário de Brasília), via WEB 

Período de Envio de Documentos para 
Homologação da Inscrição 

19/04/2021 a 03/05/2021, POR E-MAIL 
até às 20:00 horas (horário de Brasília)  

Período de Divulgação da Homologação das 
Inscrições 

10/05/2021 no site do Programa  

Período para Pedido de Recurso para 
Inscrições Indeferidas 

11/05/2021, até às 17:00 horas (horário de 
Brasília)  pedido por e-mail 

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

12/05/2019, no site do Programa 

Período para Realização da Prova de 
Conhecimentos  

Data: 14/05/2021, das 13:30 às 18:00 
horas, horário de Brasília. 
LOCAL: NA PLATAFORMA DO 
GOOGLE CLASSROOM  

Período para Divulgação dos Resultados da 
Prova de Conhecimentos 

31/05/2021, no site do Programa 

Período para Solicitação de Vista da Prova de 
Conhecimentos 

01/06/2021, por e-mail até às 17:30, horário 
de Brasília 

Período para Realização de Vista da Prova de 
Conhecimentos 

02/06/2021, link será enviados na 
plataforma do Google Classroom 

Período para Divulgação dos Horários 
para Realização das Bancas de Arguição 

11/06/2021, no site do Programa. 
Links serão enviados nos e.mails 
cadastrados dos candidatos 

Período para realização das Bancas de 
Arguição dos Projetos  

14/06/2021 a 25/06/2021  

Período para Divulgação do Resultado do 
Processo de Seleção 

06/07/2021, no site do Programa 

Período para Pedido de Recurso do Resultado 
do Processo de Seleção 

07/07/2021, por e-mail, até às 14:00 horas, 
horário de Brasília 

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

08/07/2021, no site do Programa 

Período de Matrícula Estudante Regular 12 a 14/07/2021, via WEB - Portal do 
Estudante de Pós-Graduação 

Período de Entrega de Documento para 
Confirmação da Matrícula  

12 a 14/07/2021, documentos físicos serão 
solicitados aos candidatos classificados no 
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edital de resultado e convocação para 
matrícula. O candidato deve garantir as 
cópias autenticadas dos documentos 
exigidos no período da inscrição, para envio 
posterior por correio via SEDEX, caso seja 
classificado. O candidato classificado 
deverá enviar os documentos exigidos para 
matrícula via SEDEX e nos enviar o 
comprovante da remessa por SEDEX, por e-
mail, dentro deste mesmo prazo de 
matrícula (o endereço para o envio e a 
documentação exigida serão divulgados  no 
edital de resultado e convocação para 
matrícula) 

 
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 estabelecidas no presente edital e àqueles que vierem a ser 
divulgados durante a execução da seleção.  
 
Professores do Programa disponíveis para vagas de Mestrado:  
http://www.uel.br/pos/pgac/docentes-permanentes/ 
 

Dr. ALEX EDUARDO GALLO 

Dra. CAMILA MUCHON DE MELO 

DR. CARLOS EDUARDO COSTA (CAÊ) 

Dra. CAROLINA LAURENTI 

DR. CÉLIO ROBERTO ESTANISLAU 

DR. GUILHERME BRACARENSE FILGUEIRAS  

DR. HERNANDO BORGES NEVES FILHO 

Dra. MARIA CLARA DE FREITAS 

Dra. MARIA RITA ZOÉGA SOARES 

Dra. SILVIA REGINA DE SOUZA ARRABAL GIL 

Dra. VERÔNICA BENDER HAYDU 
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2. DA INSCRIÇÃO  
 
Os documentos deverão ser encaminhados via e-mail para o endereço 
selecao.ppgac@uel.br , conforme cronograma – item 1.  A documentação deve estar 
completa, caso contrário, o candidato será automaticamente excluído do processo 
seletivo.  

O e-mail deverá ser identificado com o assunto “Inscrições Regulares – “NÍVEL DO 
CURSO (mestrado em Análise do Comportamento) - NOME DO/A CANDIDATO/A”. 
(Exemplo: Inscrições Regulares – Mestrado em Análise do Comportamento – Maria 
Cristina Pereira”) 

Não haverá entrega física de documentação para a inscrição. O envio é 
exclusivamente via e-mail, para o endereço indicado. Obrigatoriamente, a documentação 
exigida deverá ser dividida em arquivos digitalizados no formato PDF, não podendo 
ultrapassar 8MB em cada arquivo.  

Inscrições recebidas no e-mail após o horário indicado serão indeferidas. Portanto, 
verifique a configuração de seu e-mail e faça o ajuste para o horário de Brasília.  

Não nos responsabilizaremos por quaisquer problemas de ordem técnica que acarretem o 
envio fora do prazo estabelecido no presente Edital. 

Não serão aceitos arquivos compartilhados em Google Drive ou compactados, apenas 
anexados ao e-mail e em formato PDF. 

 
3. DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 
 
 
Os documentos serão encaminhados via e-mail para o endereço 
selecao.ppgac@uel.br . A documentação deve estar completa, caso contrário, o 
candidato será automaticamente excluído do processo seletivo, não será devolvido o 
valor referente ao preço público de inscrição. 
 
 
MESTRADO 
 
a) ficha de inscrição preenchida, que está disponível em:  
https://www.sistemasweb.uel.br/index.php?contents=system/inscpos/index.php&pa
gina=view/ListarCursos.php&nv_curso=2&sq_nivel=1 
b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao valor 
de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) – somente na Caixa Econômica Federal, 
conforme especificado no Boleto; 
c) fotocópia da Cédula de Identidade - Obrigatório o RG para fins acadêmicos; 
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d) fotocópia do C.P.F.: quando na Cédula de Identidade não constar o nº do CPF, fica 
obrigatória a apresentação de cópia legível do mesmo ou Comprovante de Situação 
Cadastral no CPF, retirado do site da Receita Federal: 
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/Co
nsultaPublica.asp ; 
e) Documento Militar (M), para os que possuem menos de 45 anos de idade; 
f) Certidão de Nascimento ou Casamento (frente e verso, sem tarja nem dobras) 
g) cópia do histórico escolar da graduação; 
h) 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 
término previsto até o início do segundo período letivo de 2021); 
i) Currículo Plataforma Lattes – com cópia digitalizada 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/pgac/pontuacao-de-curriculo/ ) - 
ANEXO II deste edital; 
j)   Pré-Projeto de pesquisa;  
k) CÓPIA AUTENTICADA de exame de proficiência em língua inglesa – nível mínimo 
Intermediário; 
l) documento salvo em PDF indicando um endereço de e-mail do “@gmail.com”. 
Este documento pode ter a seguinte redação: “Endereço eletrônico para o acesso à 
plataforma de seleção: ............... (seu email do gmail). Este requisito é necessário porque 
toda a seleção ocorrerá pelas plataformas do Google; 
m) Formulário Socioeconômico, para o Mestrado, preenchido (ANEXO V); 
n) FORMULÁRIO DE CHECKLIST DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DO 
MESTRADO (ANEXO III DESTE EDITAL). 
  
O candidato deverá enviar o seguinte conjunto de documentos em pdf: 
- os itens a até h devem ser organizados em arquivo pdf único.  
- os itens i, j, k, l, m, n cada um deles, separadamente, em arquivos PDF 
individuais.  
- Os documentos devem ser digitalizados de forma legíveis para a avaliação 
documental pela comissão do Programa.  
 
 
Candidatos estrangeiros deverão apresentar: 1. cópia do passaporte; 2. cópia 
autenticada do diploma de graduação (idioma de origem); 3. cópia autenticada da 
tradução juramentada do diploma de graduação; 4. cópia autenticada da Certidão de 
Nascimento ou Casamento (idioma de origem); 5. cópia autenticada da tradução 
juramentada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 6. cópia do CPF; 7. visto de 
permanência no país, atualizado 
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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, sem restituição do valor do preço público 
referente à inscrição. 
 

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
Isenção - Lei 19.196 - 26 de outubro 2017 (Justiça Eleitoral do Paraná - eleitores 
convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Paraná que prestarem serviços no 
período eleitoral) 
 
ATENÇÃO: De acordo com essa Lei, somente terá direito à isenção quem prestou 
serviço em dois turnos nas eleições municipais de 2020 ou tenha prestado serviço em 
eleição “fora de época”, determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral, totalizando dois 
turnos no período de 15 de abril de 2019 a 18 de abril de 2021. 
  
a) Haverá isenção do valor total do preço público de inscrição para eleitores convocados 
e nomeados pela Justiça Eleitoral do Paraná que prestaram serviços no período eleitoral 
visando à preparação, execução e apuração de eleições oficiais, plebiscitos ou referendos 
em dois eventos eleitorais consecutivos ou não, válido por um período de 2 (dois) anos, 
conforme Lei 19196- 26 de outubro 2017; 
b) O requerente deverá preencher, digitado ou letra legível,  o Requerimento de Isenção 
disponível em http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/mais/formularios.php , 
informando o nome do Curso que pretende se inscrever, juntamente com a cópia da 
comprovação do serviço prestado, expedido pela Justiça Eleitoral, encaminhar nos dias 
16 e 19 de abril de 2021 para o e-mail proppg@uel.br , digitalizados em ARQUIVO 
ÚNICO, no formato PDF com o assunto “Isenção – nome do requerente - Mestrado em 
Análise do Comportamento); 
c) O candidato com pedido de isenção deferido será comunicado via e-mail até dia 29 de 
abril de 2021 
d) Não será concedida isenção aos candidatos que já tiverem efetuado o pagamento do 
preço público de inscrição. Portanto, o candidato que pleitear isenção, poderá efetuar sua 
inscrição somente após o recebimento do e-mail com resultado da análise do pedido. 
IMPORTANTE: 
Não esquecer de informar no requerimento o nome do Programa/Curso (Mestrado 
em Análise do Comportamento) para o qual está requerendo a isenção. 
Não esquecer de informar no assunto do e-mail: “Isenção – nome do requerente - 
Mestrado em Análise do Comportamento”;  
Não serão analisados pedidos de isenção com informação incompleta, ilegível ou fora 
do prazo estabelecido neste Edital. 
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Isenção - Lei 19.293 – 13 de dezembro de 2017 (Doador de sangue a órgão oficial de 
saúde ou à entidade credenciada pela União, Estado ou Município). 
 
a) Haverá isenção do valor total da taxa de inscrição para doadores de sangue realizado 
em órgão oficial ou à entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, 
conforme Lei 19.293 - 13 de dezembro de 2017.  
b) O requerente deverá preencher, digitado ou letra legível, o Requerimento de Isenção 
disponível em http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/mais/formularios.php  
informando o nome do Curso que pretende se inscrever, juntamente com documento 
comprovando que realizou duas doações dentro do período de doze meses anterior à 
data de publicação desde edital, emitida por órgão oficial ou entidade credenciada pela 
União, pelo Estado ou pelo Município, nos dias 16 e 19 de abril de 2021 para o e-mail 
proppg@uel.br , digitalizados em ARQUIVO ÚNICO, no formato PDF com o assunto 
“Isenção – nome do requerente - Mestrado em Análise do Comportamento); 
c) O candidato com pedido de isenção deferido será comunicado via e-mail até dia 29 de 
abril de 2021,  
d) Não será concedida isenção aos candidatos que já tiverem efetuado o pagamento do 
preço público de inscrição. Portanto, o candidato que pleitear isenção, poderá efetuar sua 
inscrição somente após o recebimento do e-mail com resultado da análise do pedido. 
IMPORTANTE: 
Não esquecer de informar no requerimento o nome do Programa/Curso (Mestrado 
em Análise do Comportamento) para o qual está requerendo a isenção. 
Não esquecer de informar no assunto do e-mail: “Isenção – nome do requerente - 
Mestrado em Análise do Comportamento)”;  
Não serão analisados pedidos de isenção com informação incompleta, ilegível ou fora 
do prazo estabelecido neste Edital. 
 
 
5. DA SELEÇÃO 
 
A seleção dos candidatos será de responsabilidade da Comissão Coordenadora do 
Programa, e constará das seguintes etapas: 
 
I - HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO:  
 
No dia 10/05/2021 será disponibilizada na página do Programa a lista das inscrições 
homologadas.  
Candidatos cujas inscrições forem indeferidas poderão entrar com recurso no dia 
11/05/2021, até às 17h00, horário de Brasília. Deverão enviar e-mail para 
selecao.ppgac@uel.br , com o formulário preenchido que consta no ANEXO I deste 
edital, fundamentando claramente o motivo do recurso. No título do e-mail deve constar 
o nome do candidato, curso e motivo (ex. JOÃO BATISTA, MESTRADO, RECURSO 
PARA INSCRIÇÃO INDEFERIDA). O resultado do recurso será divulgado no dia 
12/05/2021, no site do Programa. 
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O candidato deverá ter em mãos um documento de identificação válido, com foto 
atualizada, no dia de realização das provas.  
 

Os candidatos cujas inscrições tiverem os documentos deferidos estarão aptos a 
prosseguir no processo seletivo que consistirá de:  
1a etapa - Prova de Conhecimentos,  
2a etapa - Pré-Projeto e Arguição,  
3a etapa – Pontuação de Currículo Lattes.  
 
A Prova de Conhecimentos e a avaliação de Pré-Projeto/Arguição são eliminatórias e a 
avaliação do Currículo Lattes é classificatória.  
 
IMPORTANTE: É de responsabilidade do candidato acessar o e-mail indicado na 
inscrição (gmail) até o dia 13/05/2021 para aceitar participar na sala de aula do 
Google (Google classroom), ambiente virtual no qual a prova de conhecimentos será 
disponibilizada. Informações de procedimentos da prova poderão ser disponibilizadas 
neste ambiente antes de sua realização. Não nos responsabilizamos caso o candidato não 
acesse a sala antes do dia da prova. 
 
O mesmo ambiente será utilizado para o envio das datas, horários e instruções das 
bancas de arguição dos projetos. Os links das salas virtuais onde ocorrerão as 
bancas (google meet) serão enviados aos e.mails cadastrados dos candidatos.  
 
Para isso, é necessário que o candidato utilize recursos tecnológicos suficientes para 
acessar a plataforma google nos períodos estabelecidos, com conexão de internet, e que 
o dispositivo utilizado pelo candidato tenha câmera, que deverá ficar aberta durante o 
processo seletivo. Não nos responsabilizamos caso o candidato não tenha disponibilidade 
tecnológica para a realização das provas.  
 
TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO PODERÃO SER GRAVADAS 
PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO. 
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Abaixo segue uma descrição detalhada de cada etapa do processo seletivo para o 
Mestrado. 
 
II – EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 
  
O(a) candidato(a) deve apresentar, no ato da inscrição, CÓPIA 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 cinco anos (a partir de 01/01/2016).  
 
OBS: Este documento também deverá ser enviado, fisicamente pelo correio via 
SEDEX, posteriormente, na convocação da matrícula (em caso de aprovação do 
candidato no processo seletivo). 
 
TOEFL IBT   
TOEFL ITP 
FCE  
IELTS 
TOEIC 
ECCE 
TESE PRIME Inglês (TEAP) na área de Humanas/Sociais OU Biológicas/Saúde 
 
 
III – PROVA DE CONHECIMENTOS – Prova Eliminatória: exige-se a obtenção de 
nota mínima 7,0 para aprovação. 
 
Data: 14/05/2021 
Horário: das 13:30h às 18:00, horário de Brasília 
Local da Prova: Plataforma Google Classroom e google meet 
 
Detalhamento da Prova de Conhecimentos: questões objetivas e dissertativas em que 
serão avaliadas: 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: até 04 horas  
 
Consulta: Não será permitida a consulta a qualquer material e/ou colaboração de outras 
pessoas durante a realização da prova. Caso a comissão identifique que isso esteja 
ocorrendo, o candidato será automaticamente eliminado.  
 
As provas serão corrigidas pela Comissão de Seleção, mantendo-se o anonimato dos 
candidatos. Qualquer sinal de identificação nas provas escritas exclui o candidato. Os 
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arquivos de todas as provas serão analisados por programa de plágio. Caso haja 
comprovação de plágio, o candidato estará automaticamente eliminado do processo de 
seleção.  
 
IMPORTANTE 
 
Os nomes dos candidatos, com suas respectivas notas na Prova de Conhecimentos, serão 
divulgados no site do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento no 
dia 31/05/2021.  
 
Período para pedido de vista da Prova de Conhecimentos: Os pedidos de vista de prova 
serão aceitos apenas no dia 01/06/2021, até às 17h30, horário de Brasília. Para tanto, o 
candidato deverá enviar um e-mail com o formulário que consta no ANEXO I deste 
edital, para selecao.ppgac@uel.br , justificando claramente o motivo para o pedido de 
vista de prova. No título do e-mail deve constar: o nome do candidato, curso e motivo 
(ex. JOÃO BATISTA, MESTRADO, PEDIDO DE VISTA DE PROVA) 
 
As vistas de provas serão realizadas no dia 02/06/2021 com horário divulgado na 
plataforma google classroom (link para a vista de prova será enviado na plataforma do 
google classroom). 
 
 
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. 
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IV- PRÉ-PROJETO/ARGUIÇÃO  
 
O pré-projeto deverá ser entregue no ato da inscrição. 
 
Datas das Bancas de Arguição:  
As Bancas de Arguição serão agendadas para o período de 14/06/2021 a 25/06/2021 e 
definidas exclusivamente pela comissão de seleção, sendo que os candidatos deverão se 
adequar aos horários determinados.  
As datas e horários das Bancas de Arguição serão divulgados no site do Programa 
no dia 11/06/2021. Os links para as salas virtuais em que as bancas serão realizadas 
(google meet) serão enviados para os e.mails cadastrados dos candidatos. Na sala 
virtual, só será permitida a presença do candidato e dos membros da banca.   
 
OBS: Esta etapa consiste apenas de arguição, o candidato não deverá apresentar 
seu projeto.  
 
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 as linhas de pesquisa dos professores. 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 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 
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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. 
 
Arguição: será gravada pela comissão de seleção. A banca será composta por dois ou 
mais professores do Programa, que preferencialmente tenham afinidade com o projeto 
de pesquisa proposto. O candidato poderá ser arguido sobre sua trajetória 
profissional, seu pré-projeto, e sobre outras questões teóricas/metodológicas da 
área que a comissão entender como pertinentes.  
 
Critérios de Arguição: coerência com os objetivos do Programa stricto sensu, domínio 
do candidato sobre o pré-projeto apresentado e/ou sobre questões teóricas/metodológicas 
da área, pertinência da trajetória na linha de pesquisa, disponibilidade para dedicação ao 
curso.  
 
V – 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/pgac/pontuacao-de-curriculo) ANEXO II 
deste edital. As cópias dos documentos comprobatórios devem estar ordenadas de 
acordo com a tabela de pontuação (ANEXO II deste edital), 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. 
 
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 1 
 
 
6. DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
O resultado do processo de seleção dos candidatos aprovados com sua respectiva ordem 
de classificação será divulgado no dia 06/07/2021, 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. 
 
7. DO PEDIDO DE RECURSO DO RESULTADO DO PROCESSO DE 
SELEÇÃO 
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O candidato que não concordar com o resultado do processo de seleção poderá entrar 
com pedido de recurso via e.mail, no endereço selecao.ppgac@uel.br , no dia 
07/07/2021, até às 14h00, horário de Brasília. Para tanto, o candidato deverá preencher 
o formulário, (ANEXO I deste edital). Justificando claramente o motivo para o recurso. 
No título do e-mail deve constar: o nome do candidato, curso e motivo (ex. JOÃO 
BATISTA, MESTRADO, PEDIDO DE RECURSO DO RESULTADO FINAL DO 
PROCESSO SELETIVO).  
 
 
8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO APÓS 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 08/07/2021, 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. 
 
 
9.  DA 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 2021.  
 
 
10. DOS 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, acrescido de até 1,5 pontos 
proporcionalmente obtidos por meio da pontuação derivada do formulário 
socioeconômico do Mestrado a ser entregue na documentação de inscrição (ANEXO V). 
A bolsa será concedida desde que ele atenda aos requisitos para concessão de bolsa 
exigidos pela CAPES (Portaria n.76 de 14 de abril de 2010, artigo 9, cláusulas de I a XI).  
As bolsas concedidas pelo Programa terão duração máxima de 24 meses. Mais 
informações podem ser obtidas no site do Programa. 
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NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DO DOUTORADO 
 

Número de Vagas: até 14 (quatorze) 
Horário das Aulas: Período Integral 

 
 
1. DO CRONOGRAMA  

Período de Inscrição 19/04/2021 a 03/05/2021, até às 19:00 
horas (horário de Brasília), via WEB 

Período de Entrega de Documentos para 
Homologação da Inscrição 

19/04/2021 a 03/05/2021, POR E-MAIL 
até às 20:00 horas (horário de Brasília) 

Período de Divulgação da Homologação das 
Inscrições 

10/05/2021 no site do Programa 

Período para Pedido de Recurso para 
Inscrições Indeferidas 

11/05/2021, pedido por e.mail, até às 17:00 
horas (horário de Brasília) 

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

12/05/2021, no site do Programa 

Período para Divulgação dos Horários 
para Realização das Bancas de Arguição  

11/06/2021, no site do Programa 
Links serão enviados nos e.mails 
cadastrados dos candidatos 

Período para realização das Bancas de 
Arguição 

14/06/2021 a 25/06/2021 

Período para Divulgação do Resultado do 
Processo de Seleção 

06/07/2021, no site do Programa 

Período para Pedido de Recurso do Resultado 
do Processo de Seleção 

07/07/2021, por e.mail, até às 14:00 horas, 
horário de Brasília 

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

08/07/2021, no site do Programa 

Período de Matrícula Estudante Regular 12 a 14/07/2021, via WEB - Portal do 
Estudante de Pós-Graduação 

Período de Entrega de Documento para 
Confirmação da Matrícula 

12 a 14/07/2021, Documentos físicos serão 
solicitados aos candidatos classificados no 
edital de resultado e convocação para 
matrícula. O candidato deve garantir as 
cópias autenticadas dos documentos 
exigidos no período da inscrição, para envio 
posterior por correio via SEDEX, caso seja 
classificado. O candidato classificado 
deverá enviar os documentos exigidos para 
matrícula via SEDEX e nos enviar o 
comprovante da remessa por SEDEX, por e-
mail, dentro deste mesmo prazo de 
matrícula (o endereço para o envio e a 
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documentação exigida serão divulgados  no 
edital de resultado e convocação para 
matrícula) 

 
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 estabelecidas no presente edital e àqueles que vierem a ser 
divulgados durante a execução da seleção.  
 
Professores do Programa disponíveis para vagas de Doutorado:  
http://www.uel.br/pos/pgac/docentes-permanentes/ 
 

Dr. ALEX EDUARDO GALLO 

Dra. CAMILA MUCHON DE MELO 

Dr. CARLOS EDUARDO COSTA (CAÊ) 

Dr. CARLOS EDUARDO LOPES 

Dra. CAROLINA LAURENTI 

Dr. CÉLIO ROBERTO ESTANISLAU 

Dra. MARIA RITA ZOÉGA SOARES 

Dra. NÁDIA KIENEN 

Dra. SILVIA REGINA DE SOUZA ARRABAL 
GIL 

Dra. VERÔNICA BENDER HAYDU 

 
 
2. DA INSCRIÇÃO  
 
Os documentos deverão ser encaminhados via e-mail para o endereço 
selecao.ppgac@uel.br , conforme cronograma – item 1.  A documentação deve estar 
completa, caso contrário, o candidato será automaticamente excluído do processo 
seletivo.  

O e-mail deverá ser identificado com o assunto “Inscrições Regulares – “NÍVEL DO 
CURSO (Doutorado em Análise do Comportamento) - NOME DO/A 
CANDIDATO/A”. (Exemplo: Inscrições Regulares – Doutorado em Análise do 
Comportamento – Maria Cristina Pereira”) 

Não haverá entrega física de documentação para a inscrição. O envio é 
exclusivamente via e-mail, para o endereço indicado. Obrigatoriamente, a documentação 
exigida deverá ser dividida em arquivos digitalizados no formato PDF, não podendo 
ultrapassar 8MB em cada arquivo.  



 	

 

16	
Campus	Universitário:	Rodovia	Celso	Garcia	Cid	(PR	445),	km	380		-			Caixa	Postal	10.011		-		CEP	86057-970	–	Internet	http://www.uel.br	

Hospital	Universitário/Centro	de	Ciências	da	Saúde:	Av.	Robert	Koch,	60	-	Vila	Operária	-		Caixa	Postal	791	-	CEP	86038-440	

LONDRINA										-											PARANÁ										-										BRASIL	

			Form.	Código	11.764	–	Formato	A4	(210x297mm)	

Inscrições recebidas no e-mail após o horário indicado serão indeferidas. Portanto, 
verifique a configuração de seu e-mail e faça o ajuste para o horário de Brasília.  

Não nos responsabilizaremos por quaisquer problemas de ordem técnica que acarretem o 
envio fora do prazo estabelecido no presente Edital. 

Não serão aceitos arquivos compartilhados em Google Drive ou compactados, apenas 
anexados ao e-mail e em formato PDF. 

 
3. DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 
 
 
Os documentos serão encaminhados via e-mail para o endereço 
selecao.ppgac@uel.br . A documentação deve estar completa, caso contrário, o 
candidato será automaticamente excluído do processo seletivo, não será devolvido o 
valor referente ao preço público de inscrição. 
 
 
DOUTORADO 
 
a) ficha de inscrição preenchida, que está disponível em: 
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/inscricoes-programas-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) – somente na Caixa Econômica Federal, 
conforme especificado no Boleto; 
c) fotocópia da Cédula de Identidade - Obrigatório o RG para fins acadêmicos; 
d) fotocópia do C.P.F.: quando na Cédula de Identidade não constar o nº do CPF, fica 
obrigatória a apresentação de cópia legível do mesmo ou Comprovante de Situação 
Cadastral no CPF, retirado do site da Receita Federal: 
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/Co
nsultaPublica.asp ; 
e) Documento Militar (M), para os que possuem menos de 45 anos de idade; 
f) Certidão de Nascimento ou Casamento (frente e verso, sem tarja nem dobras) 
g) cópia frente e verso do diploma do curso de graduação (AUTENTICADA para 
aqueles emitidos por outras IES) ou originais digitalizadas.  
h) Fotocópia do histórico escolar do mestrado; 
i) 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  
j) Cópia de documentos comprobatórios de itens de publicação (ver especificações na 
seção comprovação de itens de publicação); 
k) Currículo Plataforma Lattes – com cópia de TODOS os documentos que comprovem 
as atividades especificadas no currículo e com o formulário para pontuação de currículo 
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Lattes preenchido ( http://www.uel.br/pos/pgac/pontuacao-de-curriculo/ ) - em  ANEXO 
II deste edital; 
l) Pré-Projeto de pesquisa; 
m) CÓPIA AUTENTICADA de exame de proficiência em língua inglesa; 
n) documento salvo em PDF indicando um endereço de e-mail do “@gmail.com”. 
Este documento pode ter a seguinte redação: “Endereço eletrônico para o acesso à 
plataforma de seleção: ............... (seu email do gmail). Este requisito é necessário porque 
toda a seleção ocorrerá pelas plataformas do Google; 
o) Formulário Socioeconômico para o doutorado, preenchido (ANEXO VI); 
p) FORMULÁRIO DE CHECKLIST DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DO 
DOUTORADO (ANEXO IV DESTE EDITAL). 
 
O candidato deverá enviar o seguinte conjunto de documentos em pdf: 
- os itens a até i devem ser organizados em arquivo pdf único.  
- os itens j, k, l, m, n, o, p cada um deles, separadamente, em arquivos PDF 
individuais. 
- Os documentos devem ser digitalizados de forma legíveis para a avaliação 
documental pela comissão do Programa.  
 
 
Candidatos estrangeiros deverão apresentar: 1. cópia do passaporte; 2. cópia 
autenticada do diploma de graduação (idioma de origem); 3. cópia autenticada da 
tradução juramentada do diploma de graduação; 4. cópia autenticada da Certidão de 
Nascimento ou Casamento (idioma de origem); 5. cópia autenticada da tradução 
juramentada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 6. cópia do CPF; 7. visto de 
permanência no país, atualizado; 8. cópia autenticada de diploma de pós-graduação 
legalizado por órgão oficial no Brasil. 
 

Atenção: O candidato que apresentar documento que não o diploma de 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, sem restituição do valor 
do preço público referente à inscrição. 
 
 
4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
Isenção - Lei 19.196 - 26 de outubro 2017 (Justiça Eleitoral do Paraná - eleitores 
convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Paraná que prestarem serviços no 
período eleitoral) 
 
ATENÇÃO: De acordo com essa Lei, somente terá direito à isenção quem prestou 
serviço em dois turnos nas eleições municipais de 2020 ou tenha prestado serviço em 
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eleição “fora de época”, determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral, totalizando dois 
turnos no período de 15 de abril de 2019 a 18 de abril de 2021. 
 
  
a) Haverá isenção do valor total do preço público de inscrição para eleitores convocados 
e nomeados pela Justiça Eleitoral do Paraná que prestaram serviços no período eleitoral 
visando à preparação, execução e apuração de eleições oficiais, plebiscitos ou referendos 
em dois eventos eleitorais consecutivos ou não, válido por um período de 2 (dois) anos, 
conforme Lei 19196- 26 de outubro 2017; 
b) O requerente deverá preencher, digitado ou letra legível,  o Requerimento de Isenção 
disponível em http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/mais/formularios.php , 
informando o nome do Curso que pretende se inscrever, juntamente com a cópia da 
comprovação do serviço prestado, expedido pela Justiça Eleitoral, encaminhar nos dias 
16 e 19 de abril de 2021 para o e-mail proppg@uel.br , digitalizados em ARQUIVO 
ÚNICO, no formato PDF com o assunto “Isenção – nome do requerente - Doutorado 
em Análise do Comportamento); 
c) O candidato com pedido de isenção deferido será comunicado via e-mail até dia 29 de 
abril de 2021 
d) Não será concedida isenção aos candidatos que já tiverem efetuado o pagamento do 
preço público de inscrição. Portanto, o candidato que pleitear isenção, poderá efetuar sua 
inscrição somente após o recebimento do e-mail com resultado da análise do pedido. 
IMPORTANTE: 
Não esquecer de informar no requerimento o nome do Programa/Curso (Doutorado 
em Análise do Comportamento) para o qual está requerendo a isenção. 
Não esquecer de informar no assunto do e-mail: “Isenção – nome do requerente - 
Doutorado em Análise do Comportamento”;  
Não serão analisados pedidos de isenção com informação incompleta, ilegível ou fora 
do prazo estabelecido neste Edital. 
 
Isenção - Lei 19.293 – 13 de dezembro de 2017 (Doador de sangue a órgão oficial de 
saúde ou à entidade credenciada pela União, Estado ou Município). 
 
a) Haverá isenção do valor total da taxa de inscrição para doadores de sangue realizado 
em órgão oficial ou à entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, 
conforme Lei 19.293 - 13 de dezembro de 2017.  
b) O requerente deverá preencher, digitado ou letra legível, o Requerimento de Isenção 
disponível em http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/mais/formularios.php  
informando o nome do Curso que pretende se inscrever, juntamente com documento 
comprovando que realizou duas doações dentro do período de doze meses anterior à 
data de publicação desde edital, emitida por órgão oficial ou entidade credenciada pela 
União, pelo Estado ou pelo Município, nos dias 16 e 19 de abril de 2021 para o e-mail 
proppg@uel.br , digitalizados em ARQUIVO ÚNICO, no formato PDF com o assunto 
“Isenção – nome do requerente - Doutorado em Análise do Comportamento); 



 	

 

19	
Campus	Universitário:	Rodovia	Celso	Garcia	Cid	(PR	445),	km	380		-			Caixa	Postal	10.011		-		CEP	86057-970	–	Internet	http://www.uel.br	

Hospital	Universitário/Centro	de	Ciências	da	Saúde:	Av.	Robert	Koch,	60	-	Vila	Operária	-		Caixa	Postal	791	-	CEP	86038-440	

LONDRINA										-											PARANÁ										-										BRASIL	

			Form.	Código	11.764	–	Formato	A4	(210x297mm)	

c) O candidato com pedido de isenção deferido será comunicado via e-mail até dia 29 de 
abril de 2021,  
d) Não será concedida isenção aos candidatos que já tiverem efetuado o pagamento do 
preço público de inscrição. Portanto, o candidato que pleitear isenção, poderá efetuar sua 
inscrição somente após o recebimento do e-mail com resultado da análise do pedido. 
IMPORTANTE: 
Não esquecer de informar no requerimento o nome do Programa/Curso (Doutorado 
em Análise do Comportamento) para o qual está requerendo a isenção. 
Não esquecer de informar no assunto do e-mail: “Isenção – nome do requerente – 
Doutorado em Análise do Comportamento)”;  
Não serão analisados pedidos de isenção com informação incompleta, ilegível ou fora 
do prazo estabelecido neste Edital. 
 
 
5. DA SELEÇÃO 
 
A seleção dos candidatos será de responsabilidade da Comissão Coordenadora do 
Programa, e constará das seguintes etapas: 
 
I - HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO:  
 
No dia 10/05/2021 será disponibilizada na página do Programa a lista das inscrições 
homologadas.  
Candidatos cujas inscrições forem indeferidas poderão entrar com recurso no dia 
11/05/2021, até às 17h00, horário de Brasília. Deverão enviar e.mail para 
selecao.ppgac@uel.br , com o formulário preenchido que consta no ANEXO I deste 
edital, fundamentando claramente o motivo do recurso. O título do e-mail deve constar 
o nome do candidato, curso e motivo (ex. JOÃO BATISTA, DOUTORADO, RECURSO 
INSCRIÇÃO INDEFERIDA) 
O resultado do recurso será divulgado no dia 12/05/2021, no site do Programa. 
 
Os candidatos cujas inscrições tiverem os documentos deferidos estarão aptos a 
prosseguir no processo seletivo que consistirá de:  
1a 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.  
 

IMPORTANTE: É de responsabilidade do candidato acessar o e-mail indicado na 
inscrição (gmail) até o dia 30/05/2021 para aceitar participar na sala de aula do 
Google (Google classroom), ambiente virtual no qual informações sobre as etapas e 
procedimentos da seleção serão divulgadas. O mesmo ambiente será utilizado para o 
envio das datas e horários das bancas de arguição dos projetos. Os links das salas virtuais 
onde ocorrerão as bancas (google meet) serão enviados aos e.mails cadastrados dos 
candidatos.   
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Para isso, é necessário que o candidato utilize recursos tecnológicos suficientes para 
acessar a plataforma google nos períodos estabelecidos, com conexão de internet, e que 
o dispositivo utilizado pelo candidato tenha câmera, que deverá ficar aberta durante o 
processo seletivo. Não nos responsabilizamos caso o candidato não tenha disponibilidade 
tecnológica para a realização das provas.  
 
TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO PODERÃO SER GRAVADAS 
PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO. 
 
 
Abaixo segue uma descrição mais detalhada de cada etapa do processo seletivo para o 
Doutorado. 
 
II – EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA:  
 
O(a) candidato(a) deve apresentar, no ato da inscrição, CÓPIA 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 cinco anos (a partir de 01/01/2016). 
 
OBS: Este documento também deverá ser enviado, fisicamente pelo correio via 
SEDEX, posteriormente, na convocação da matrícula (em caso de aprovação do 
candidato no processo seletivo). 
 
TOEFL IBT   
TOEFL ITP 
FCE  
IELTS 
TOEIC 
ECCE 
TESE PRIME Inglês (TEAP) na área de Humanas/Sociais OU Biológicas/Saúde 
 
 
III - 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.  
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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 enviados 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.  
 
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 2016).  
● 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.  
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IV- PRÉ-PROJETO/ARGUIÇÃO 
 
O pré-projeto deverá ser enviado no ato da inscrição. 
 
Datas das Bancas de Arguição: 
As Bancas de Arguição serão agendadas para o período de 14/06/2021 a 25/06/2021 e 
definidas exclusivamente pela comissão de seleção, sendo que os candidatos deverão se 
adequar aos horários determinados.  
As datas e horários das Bancas de Arguição serão divulgados no site do Programa 
e no google classroom no dia 11/06/2021. Os links para as salas virtuais em que as 
bancas serão realizadas(google meet) serão enviados para o e.mails cadastrados dos 
candidatos. Só será permitida a presença do candidato e dos membros da banca. 
 
OBS: esta etapa consiste apenas de arguição, o candidato não deverá apresentar seu 
projeto.  
 
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. 
Consultar site do Programa no link: http://www.uel.br/pos/pgac/docentes-
permanentes para conferir as linhas de pesquisa dos 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 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 
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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. 
 
Arguição: será gravada pela comissão de seleção. A banca será composta por dois ou 
mais professores do Programa, que preferencialmente tenham afinidade com o projeto 
de pesquisa proposto.  
O candidato poderá ser arguido sobre sua trajetória profissional, seu pré-projeto, 
e sobre outras questões teóricas/metodológicas da área que a comissão entender 
como pertinentes.  
 
Critérios de Arguição: coerência com os objetivos do Programa stricto sensu, domínio 
do candidato sobre o pré-projeto apresentado e/ou sobre questões teóricas/metodológicas 
da área, pertinência da trajetória na linha de pesquisa, disponibilidade para dedicação ao 
curso.  
 
V – 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/pgac/pontuacao-de-curriculo), ANEXO II 
deste edital. As cópias dos documentos comprobatórios devem estar ordenadas de 
acordo com a tabela de pontuação (ANEXO II deste edital), 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.  
 
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 1 
 
 
6. DO RESULTADOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
O resultado do processo de seleção dos candidatos aprovados com sua respectiva ordem 
de classificação será divulgado no dia 06 de julho de 2021, 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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7. DO 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 via e.mail, no endereço selecao.ppgac@uel.br , no dia 
07/07/2021, até às 14h00, horário de Brasília. Para tanto, o candidato deverá preencher 
o formulário, (ANEXO I deste edital). Justificando claramente o motivo para o recurso. 
O título do e-mail deve constar: o nome do candidato, curso e motivo (ex. JOÃO 
BATISTA, DOUTORADO, PEDIDO DE RECURSO DO RESULTADO FINAL DO 
PROCESSO SELETIVO) 
 
 
8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO APÓS 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 2021, 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. 
 
 
9. DA 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 2021.  
 
 
10. DOS 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, acrescido de até 1,5 pontos 
proporcionalmente obtidos por meio da pontuação derivada do formulário 
socioeconômico do Doutorado a ser entregue na documentação de inscrição (ANEXO 
VI). A bolsa será concedida desde que ele atenda aos requisitos para concessão de bolsa 
exigidos pela CAPES (Portaria n.76 de 14 de abril de 2010, artigo 9, cláusulas de I a XI).  
As bolsas concedidas pelo Programa terão duração máxima de 24 meses. Mais 
informações podem ser obtidas no site do Programa. 
 

  





 
                                                    REQUERIMENTO ACADÊMICO         

   
DATA:____/_____/______ 

 
ANEXO I - VISTA DE PROVAS/RECURSOS 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 
MESTRADO    (      ) 
DOUTORADO (      ) 
 
 

 

 
NOME DO CANDIDATO 
                        

          
                        

 
ENDEREÇO RESIDENCIAL 
                        

 
                        

 
E-MAIL                                                                                                            DDD/TELEFONE 
             

 
CIDADE                                                                                                                                                                                          UF 
                        

 

REQUER: 

 VISTA DE:                (     ) HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO   (   ) PROVA DE CONHECIMENTOS     

                                  (     ) RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO  

                                  

 

 

ESPECIFICAR O 
MOTIVO:________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Londrina, _____/_____/______                      ___________________________                    
                                                                               Assinatura do candidato                                 
 





 

 
ANEXO II - PONTUAÇÃO DO LATTES (MESTRADO E DOUTORADO) 

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

 
PONTUAÇÃO DE CURRÍCULO LATTES  
PROCESSO SELETIVO - TURMA 2021/2 

 
CANDIDATO: _____________________________________________________________ 
 
1. ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS     
Itens Pontos por 

item 
Máximo Pontos do 

candidato 
Pontos 

atribuídos 
pela 

comissão 
1.1 Tempo de magistério superior em Psicologia 2,0/ mês Até 30   
1.2 Tempo de magistério superior em outras áreas 1,0/ mês Até 10   
1.3 Cursos não curriculares ministrados na especialidade 3,0 cada Até 15   
1.4 Orientação de aluno de graduação (iniciação científica, extensão, 
estágio extra-curricular) 

1,0/semestre Até 10   

     
2. ATIVIDADES E MÉRITOS PROFISSIONAIS (EXCETO 
ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS) 

    

2.1 Exercício profissional: Ensino Fundamental e Médio, atividades 
profissionais não docentes no campo da especialidade (Psicologia) 

0,5/mês Até 20   

2.2 Coordenação de atividades de pesquisa aprovadas por órgãos oficiais  3,0 cada  Até 15   
2.3 Colaboração de atividades de pesquisa aprovadas por órgãos oficiais 1,0 cada  Até 10   
2.4 Aprovação em concurso público 1,0 cada Até 05   
     
3. TRABALHOS PUBLICADOS NA ÁREA     
3.1 Livro editado: como autor (com ISBN) 10,0 cada Até 40   
3.2 Livro editado: como organizador, tradutor (com ISBN) 5,0 cada Até 40   
3.3 Capítulo de livro (com ISBN) 10,0 cada Até 50   
3.4 Artigos publicados na área: revista científica 15,0 cada Até 60   
3.5 Artigos aceitos para publicação 5,0 cada Até 50    
3.6 Trabalhos completos publicados em anais de eventos científicos 
Obs.: trabalhos com títulos ou conteúdos idênticos: pontuar somente 
uma vez 

3,0 cada Até 30   

3.7 Resumos expandidos publicados em anais de eventos científicos  
Obs.: resumos com títulos ou conteúdos idênticos: pontuar somente uma vez 

2,0 cada Até 30   

3.8 Resumos simples publicados em anais de eventos científicos 
Obs.: resumos com títulos ou conteúdos idênticos: pontuar somente uma vez 

1,0 cada Até 30   

3.9 Outros tipos de publicação na área: jornais de circulação, entrevistas, 
blogs 

1,0 cada Até 10   

     
4. FORMAÇÃO ACADÊMICA     
4.1 Graduação  5,0 cada Até 10   
4.2 Especialização com monografia 10,0 cada Até 20   
4.3 Especialização sem monografia 5,0 cada Até 10   
4.4 Mestrado concluído 20,0 cada Até 20   
4.5 Mestrado: com créditos concluídos 10,0 cada Até 10   
4.6 Disciplinas cursadas e concluídas em programa de pós-graduação 0,1 /hora Até 15   
4.7 Estágio em pesquisa (com bolsa Iniciação Científica)   
(não contar em duplicidade com o item  estágio sem bolsa) 

1,5/mês Até 60   

4.8 Estágio em extensão, ensino (com bolsa) 
(não contar em duplicidade com o item estágio sem bolsa) 

1,0/mês Até 60   

4.9 Estágio em pesquisa, extensão, ensino (sem bolsa) 
(não contar em duplicidade com o item estágio com bolsa) 

1,0/mês Até 60   

4.10 Monitoria acadêmica 0,5/mês Até 12   



 

4.11 Participação em grupos de estudos na especialidade (pesquisa, 
extensão, ensino) 

0,1 /hora Até 15   

4.12 Participação em outros cursos na especialidade 0,1/ hora Até 10   
     
5. OUTROS TÍTULOS E ATIVIDADES     
5.1 Conferências e palestras proferidas (eventos científicos, comunidade) 0,5cada Até 10   
5.2 Membro da comissão organizadora de eventos científicos 0,5/evento Até 03   
5.3 Prêmios, distinções e láureas acadêmicas 5,0 cada Até 10   
5.4 Participação em eventos científicos (congressos, simpósios, semanas 
científicas) como apresentador de trabalho 

1,0cada Até 20   

5.5 Participação em eventos científicos (congressos, simpósios, semanas 
científicas) apenas como ouvinte 

0,5/cada Até 10   

5.6 Outras atividades relevantes  0,2/cada Até 04   
     

PONTUAÇÃO TOTAL DO CANDIDATO:     
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ANEXO III 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

CHECK-LIST DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DO MESTRADO:  
 
NOME DO(A) CANDIDATO(A): _____________________________________________  
 
IMPORTANTE: A organização dos documentos deve seguir a sequência apresentada na tabela abaixo.  

 DOCUMENTOS  SIM NÃO 
Comprovante de inscrição preenchido e assinado.   
Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição.   
Cópia legível da Cédula de Identidade (não pode ser carteira profissional ou de 
motorista ou de classe). 

  

Cópia legível do CPF.   
Cópia legível do Documento Militar/Certificado de Reservista (para sexo masculino 
com menos de 45 anos). 

  

Cópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarjas nem dobras) ou 
passaporte válido para os candidatos estrangeiros. 

  

Cópia legível do Histórico Escolar de GRADUAÇÃO.   
Cópia legível, frente e verso, do DIPLOMA do curso de GRADUAÇÃO 
(AUTENTICADA para aqueles emitidos por outras IES). 
Caso seja apresentado fotocópia do certificado ou atestado de conclusão do 
curso de graduação, neste deverá constar a data de conclusão e a data de 
previsão de colação de grau, bem como o documento que comprove que o mesmo 
está reconhecido pelo órgão competente, o qual deverá estar devidamente datado e 
assinado. 

  

Currículo Plataforma Lattes - com cópia de TODOS os documentos que comprovem 
as atividades especificadas no currículo. 

  

Formulário para pontuação de currículo Lattes preenchido, disponível em 
www.uel.br/pos/pgac/pontuacao-de-curriculo/ (Anexo II do Edital). 

  

Pré-Projeto de pesquisa.   
CÓPIA AUTENTICADA ou original digitalizado do exame de Proficiência em Língua 
Inglesa. 

  

Documento salvo em PDF indicando um endereço de e-mail do “@gmail.com”. Este 
documento pode ter a seguinte redação: “Endereço eletrônico para o acesso à plataforma de 
seleção: ............... (seu email do gmail). Este requisito é necessário porque toda a seleção 
ocorrerá pelas plataformas do Google. 

  

Formulário Socioeconômico preenchido (Anexo V do Edital).   
Formulário do Check-List dos documentos para inscrição do Mestrado preenchido e 
assinado (Anexo III do Edital). 

  

Candidatos estrangeiros deverão apresentar os documentos exigidos no Edital.   

Declaro que a inexatidão de declarações e a irregularidade na documentação verificada em 
qualquer etapa do Processo de Seleção implicará na exclusão automática da minha inscrição. 

Data: ______/_____/2021. 

 
_________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO IV 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

CHECK-LIST DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DO DOUTORADO 
 
NOME DO(A) CANDIDATO(A): _____________________________________________  
 

IMPORTANTE: A organização dos documentos deve seguir a sequência apresentada na tabela abaixo. 

DOCUMENTOS  SIM NÃO 
Comprovante de inscrição preenchido e assinado.   
Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição.   
Cópia legível da Cédula de Identidade (não pode ser carteira profissional ou de 
motorista ou de classe). 

  

Cópia legível do CPF.   
Cópia legível do Documento Militar/Certificado de Reservista (para sexo masculino 
com menos de 45 anos). 

  

Cópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarjas nem dobras) ou 
passaporte válido para os candidatos estrangeiros. 

  

Cópia legível, frente e verso, do DIPLOMA do curso de GRADUAÇÃO 

(AUTENTICADA para aqueles emitidos por outras IES). 
  

Cópia legível do Histórico Escolar do MESTRADO.   
Cópia legível, frente e verso, do DIPLOMA do curso de Mestrado 

(AUTENTICADA para aqueles emitidos por outras IES) ou fotocópia de um dos 
seguintes comprovantes de conclusão de curso de pós-graduação em 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. 

  

Cópia de documentos comprobatórios de itens de publicação (ver especificações na 
seção comprovação de itens de publicação do Edital) 

  

Currículum Plataforma Lattes - com cópia de TODOS os documentos que 
comprovem as atividades especificadas no currículo. 

  

Formulário para pontuação de currículo Lattes preenchido, disponível em 

www.uel.br/pos/pgac/pontuacao-de-curriculo/ (Anexo II do Edital). 
  

Pré-Projeto de pesquisa.   
CÓPIA AUTENTICADA ou original digitalizada do exame de Proficiência em Língua 
Inglesa. 

  

Documento salvo em PDF indicando um endereço de e-mail do “@gmail.com”. Este 
documento pode ter a seguinte redação: “Endereço eletrônico para o acesso à plataforma de 
seleção: ............... (seu email do gmail). Este requisito é necessário porque toda a seleção 
ocorrerá pelas plataformas do Google. 

  

Formulário Socioeconômico preenchido (ANEXO VI do Edital)   
Formulário do Check-List dos documentos para inscrição do Doutorado preenchido e assinado 
(Anexo IV do Edital). 

  

Candidatos estrangeiros deverão apresentar os documentos exigidos no Edital.   
Declaro que a inexatidão de declarações e a irregularidade na documentação verificada em qualquer etapa 
do Processo de Seleção implicará na exclusão automática da minha inscrição. 
Data: ______/_____/2021 

_________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 
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Anexo V - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO PARA O MESTRADO 

 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 
 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO MESTRADO 
 

Nome: ................................................................... 

Data de Nascimento: ............................................................ 

Naturalidade: ........................................................................ 

1. Situação Familiar e Laboral 
Itens Respostas do Candidato (campos em 

branco são para respostas abertas) 
Pontos por item 

1.1 Estado Civil:  Não pontua 

1.2 Tem dependentes? (  ) Sim 0,65 
(  ) Não 0,00 

1.2.1 Quantos?  
 Não pontua 

1.3 Quem reside com você? 
 
 
 

Não pontua 

1.4 Qual é o valor da sua renda 
familiar per capita? (A renda é 
calculada somando-se a renda 
bruta mensal dos componentes 
do grupo familiar e dividindo o 
valor total da renda pelo número 
de pessoas que formam o grupo. 
Valor de referência: salário 
mínimo de R$ 1045,00 em 
2020) 

(  ) até 2 salários mínimos 1,05 

(  ) de 2 a 4 salários mínimos 0,75 

(  ) de 4 a 10 salários mínimos 0,40 

(  ) de 10 a 20 salários mínimos 0,00 

(  ) acima de 20 salários mínimos 0,00 

1.5 Você tem alguma fonte de 
renda própria?  

(  ) Não (pular para pergunta 1.7) 1,05 
(  ) Sim  

1.5.1 Valor da renda: 

(  ) até 2 salários mínimos 0,65 
(  ) de 2 a 4 salários mínimos 0,45 
(  ) de 4 a 10 salários mínimos 0,20 
(  ) de 10 a 20 salários mínimos 0,00 
(  ) acima de 20 salários mínimos 0,00 

1.5.2 Tipo de relação de 
trabalho: 

(  ) CLT 

Não pontua 
(  ) Profissional autônomo 
(  ) Concurso público ou processo 
seletivo 
(  ) Outro 

1.5.3 Cargo/função que ocupa:  
 Não pontua 
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1.5.4 Você continuará tendo sua 
fonte de renda mesmo cursando 
o mestrado/doutorado sem 
bolsa? 

(  ) Sim 0,00 

(  ) Não 0,15 

1.6 Você contribui com as 
despesas da família (ou, se for o 
caso, do seu cônjuge)? 

(  ) Sim 0,65 

(  ) Não 0,00 
1.7 Foi beneficiária/o de algum 
programa social destinado à 
população de baixa renda (Bolsa 
Família, Renda Melhor etc.)? 

(  ) Sim 0,65 

(  ) Não 0,00 

1.7.1 Qual? 
 
 
 

Não pontua 

   
2. Situação Residencial (em Londrina ou no seu local de origem) 

2.1 Endereço completo:  
 Não pontua 

2.2 Mora em casa própria? (  ) Sim 0,00 
(  ) Não 0,65 

2.3 Se não mora em Londrina, 
pretende se mudar para 
Londrina? 

(  ) Sim 0,65 

(  ) Não 0,00 

2.4 Tem veículo próprio? (  ) Sim 0,00 
(  ) Não 0,65 

2.4.1 Que tipo de veículo?  Não pontua 
   
3. Situação Escolar 

3.1 Em que tipo de instituição 
cursou o ensino fundamental?   

(  ) Integralmente em instituição pública 0,65 
(  ) Integralmente em instituição 
particular 0,00 

(  ) Parcialmente em instituição pública 
e em instituição particular 0,33 

3.1.1 Se cursou em instituição 
particular, o fez como bolsista?   

(  ) Sim 0,25 
(  ) Não 0,00 

3.2 Em que tipo de instituição 
cursou o ensino médio? 

(  ) Integralmente em instituição pública 0,65 
(  ) Integralmente em instituição 
particular 0,00 

(  ) Parcialmente em instituição pública 
e em instituição particular 0,33 

3.2.1 Se cursou em instituição 
particular, o fez como bolsista?   

(  ) Sim 0,25 
(  ) Não 0,00 

3.2.1 Qual o nome da escola e 
município/estado em que fez o 
ensino médio? 

 Não pontua 

(  ) Integralmente em instituição pública 0,65 
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3.3 Em que tipo de instituição 
cursou o ensino superior?   

(  ) Integralmente em instituição 
particular 0,00 

(  ) Parcialmente em instituição pública 
e em instituição particular 0,33 

3.3.1 Se cursou em instituição 
particular, o fez como bolsista?   

(  ) Sim 0,25 
(  ) Não 0,00 

3.3.1 Se foi bolsista, teve: Bolsa 
– PROUNI ou da própria 
instituição? Financiamento - 
FIES ou outros? 

 Não pontua 

3.3.2 Em qual instituição de 
ensino superior, 
município/estado em que você 
estudou? 

 Não pontua 

3.4 Você ingressou no ensino 
superior por ações afirmativas, 
Prouni, ou outra política de 
ingresso? 

(  ) Sim 0,75 

(  ) Não 0,00 

3.4.1 Se sim, qual?  Não pontua 
3.5 Recebeu auxílio 
permanência ou algum outro 
tipo de auxílio durante o curso 
superior? 

(  ) Sim 0,65 

(  ) Não 0,00 

3.5.1 Se sim, qual?  Não pontua 
3.6 Trabalhou enquanto cursava 
a graduação? 

(  ) Sim 0,65 
(  ) Não 0,00 

 
Declaro para os devidos fins que atesto a veracidade de todo o conteúdo deste documento, 
assumindo as responsabilidades das informações aqui prestadas. 
  
_____/_______/_____ 
  
Assinatura:_____________________________________________________ 
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Anexo VI - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO PARA O DOUTORADO 

 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 
 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO DOUTORADO 
 

Nome: ................................................................... 

Data de Nascimento: ............................................................ 

Naturalidade: ........................................................................ 

1. Situação Familiar e Laboral 
Itens Respostas do Candidato (campos em 

branco são para respostas abertas) 
Pontos por item 

1.1 Estado Civil:  Não pontua 

1.2 Tem dependentes? (  ) Sim 0,65 
(  ) Não 0,00 

1.2.1 Quantos?  
 Não pontua 

1.3 Quem reside com você?  
 Não pontua 

1.4 Qual é o valor da sua renda 
familiar per capita? (A renda é 
calculada somando-se a renda 
bruta mensal dos componentes 
do grupo familiar e dividindo o 
valor total da renda pelo número 
de pessoas que formam o grupo. 
Valor de referência: salário 
mínimo de R$ 1045,00 em 
2020) 

(  ) até 2 salários mínimos 1,05 

(  ) de 2 a 4 salários mínimos 0,75 

(  ) de 4 a 10 salários mínimos 0,40 

(  ) de 10 a 20 salários mínimos 0,00 

(  ) acima de 20 salários mínimos 0,00 

1.5 Você tem alguma fonte de 
renda própria?  

(  ) Não (pular para pergunta 1.7) 1,05 
(  ) Sim   

1.5.1 Valor da renda: 

(  ) até 2 salários mínimos 0,65 
(  ) de 2 a 4 salários mínimos 0,45 
(  ) de 4 a 10 salários mínimos 0,20 
(  ) de 10 a 20 salários mínimos 0,00 
(  ) acima de 20 salários mínimos 0,00 

1.5.2 Tipo de relação de 
trabalho: 

(  ) CLT 

Não pontua 
(  ) Profissional autônomo 
(  ) Concurso público ou processo 
seletivo 
(  ) Outro 

1.5.3 Cargo/função que ocupa:  Não pontua 
(  ) Sim 0,00 
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1.5.4 Você continuará tendo sua 
fonte de renda mesmo cursando 
o mestrado/doutorado sem 
bolsa? 

(  ) Não 0,15 

1.6 Você contribui com as 
despesas da família (ou, se for o 
caso, do seu cônjuge)? 

(  ) Sim 0,65 

(  ) Não 0,00 
1.7 Foi beneficiária/o de algum 
programa social destinado à 
população de baixa renda (Bolsa 
Família, Renda Melhor etc.)? 

(  ) Sim 0,65 

(  ) Não 0,00 

1.7.1 Qual?  Não pontua 
   
2. Situação Residencial (em Londrina ou no seu local de origem) 
2.1 Endereço completo:  Não pontua 

2.2 Mora em casa própria? (  ) Sim 0,00 
(  ) Não 0,65 

2.3 Se não mora em Londrina, 
pretende se mudar para 
Londrina? 

(  ) Sim 0,65 

(  ) Não 0,00 

2.4 Tem veículo próprio? (  ) Sim 0,00 
(  ) Não 0,65 

2.4.1 Que tipo de veículo?  Não pontua 
   
3. Situação Escolar 

3.1 Em que tipo de instituição 
cursou o ensino fundamental?   

(  ) Integralmente em instituição pública 0,55 
(  ) Integralmente em instituição 
particular 0,00 

(  ) Parcialmente em instituição pública 
e em instituição particular 0,30 

3.1.1 Se cursou em instituição 
particular, o fez como bolsista?   

(  ) Sim 0,20 
(  ) Não 0,00 

3.2 Em que tipo de instituição 
cursou o ensino médio? 

(  ) Integralmente em instituição pública 0,55 
(  ) Integralmente em instituição 
particular 0,00 

(  ) Parcialmente em instituição pública 
e em instituição particular 0,30 

3.2.1 Se cursou em instituição 
particular, o fez como bolsista?   

(  ) Sim 0,20 
(  ) Não 0,00 

3.2.1 Qual o nome da escola e 
município/estado em que fez o 
ensino médio? 

 Não pontua 

3.3 Em que tipo de instituição 
cursou o ensino superior?   

(  ) Integralmente em instituição pública 0,55 
(  ) Integralmente em instituição 
particular 0,00 

(  ) Parcialmente em instituição pública 
e em instituição particular 0,30 

3.3.1 Se cursou em instituição 
particular, o fez como bolsista?   

(  ) Sim 0,20 
(  ) Não 0,00 
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3.3.1 Se foi bolsista, teve: Bolsa 
– PROUNI ou da própria 
instituição? Financiamento - 
FIES ou outros? 

 Não pontua 

3.3.2 Em qual instituição de 
ensino superior, 
município/estado em que você 
estudou? 

 Não pontua 

3.4 Em que tipo de instituição 
cursou o mestrado? 

(  ) Pública 0,60 
(  ) Particular 0,00 

3.4.1 Se cursou em instituição 
particular, o fez como bolsista?   

(  ) Sim 0,30 
(  ) Não 0,00 

3.4.2 Em qual instituição, 
município/estado você cursou o 
mestrado? 

 Não pontua 

3.5 Você ingressou no ensino 
superior por ações afirmativas, 
Prouni, ou outra política de 
ingresso? 

(  ) Sim 0,65 

(  ) Não 0,00 

3.5.1 Se sim, qual?  Não pontua 
3.6 Recebeu auxílio 
permanência ou algum outro 
tipo de auxílio durante o curso 
superior? 

(  ) Sim 0,55 

(  ) Não 0,00 

3.6.1 Se sim, qual?  Não pontua 
3.7 Trabalhou enquanto cursava 
a graduação e/ou mestrado? 

(  ) Sim 0,55 
(  ) Não 0,00 

 
Declaro para os devidos fins que atesto a veracidade de todo o conteúdo deste documento, 
assumindo as responsabilidades das informações aqui prestadas. 
  
_____/_______/_____ 
  
Assinatura: _____________________________________________ 
   
 


