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O PPGTPC atua, desde sua fundação, em duas áreas de 

concentração: Psicologia Experimental e Ecoetologia. Na área de 

Psicologia Experimental são desenvolvidas as seguintes linhas de 

pesquisa: 1) Análise Experimental do Comportamento: Processos 

Psicológicos Básicos; 2) Análise do Comportamento: Questões 

Históricas e Conceituais; e 3) Desenvolvimento de Tecnologia 

Comportamental. A área de Ecoetologia conta com as seguintes linhas 

de pesquisa: 1) Processos Evolutivos e Comportamento Humano; e 2) 

Processos Evolutivos e Comportamento de Organismos infra-humanos. 

O Programa tem por objetivo formar pesquisadores nos níveis de 

Mestrado e Doutorado. Espera-se ao final do curso que o aluno seja 

capaz de: 1) Demonstrar domínio conceitual e metodológico no estudo 

do comportamento; 2) Orientar e realizar pesquisas na sua área de 

atuação; e 3) Adaptar e desenvolver tecnologias comportamentais 

relevantes para a solução de problemas. O Regulamento do Programa 

prioriza a atividade de pesquisa e prevê o prazo máximo de vinte e 

quatro meses para Defesa de Dissertação e quarenta e oito meses para a 

Defesa de Tese.  

Na última avaliação da CAPES, relativa ao triênio 2010-2012, o 

Programa recebeu a nota 5. Atualmente o PPGTPC conta com 14 

Professores Permanentes, com projetos de pesquisa nas respectivas 

áreas de orientação. As instalações do Programa na UFPA, em Belém, 

disponibilizam salas de estudo, laboratórios de pesquisa, equipamentos 

para coleta e tratamento de dados e acesso permanente à internet, 

através da Rede Nacional de Pesquisa. O Programa é atendido pela 

Biblioteca Setorial do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, 

e pelo Portal de Periódicos CAPES. As pesquisas coordenadas pelos 

docentes orientadores são financiadas pelo CNPq e FINEP, além de 

receberem apoio institucional da UFPA, CAPES e FAPESPA. 

O Programa possui cotas de bolsas de Mestrado e Doutorado da 

CAPES e do CNPq, às quais os alunos podem candidatar-se, sendo 

atendidos ou não, dependendo da disponibilidade das bolsas. A seleção 

dos bolsistas é realizada pela Comissão de Gerenciamento de Bolsas, 

com base no currículo do aluno aprovado no processo seletivo. 

O processo de seleção para o Mestrado ocorre uma ou duas vezes 

por ano, e o de Doutorado em fluxo contínuo, ambos dependendo da 

disponibilidade dos docentes para receber novos orientandos. O 

PPGTPC aderiu ao Programa de Apoio à Qualificação de Servidores 

Docentes e Técnico-Administrativos (PADT) da UFPA. Os docentes 

ofertando vagas no processo constituem a Comissão de Seleção. O 

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

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

candidatos poderão contatar previamente via e-mail os possíveis 

orientadores, a fim de obter esclarecimentos adicionais sobre as áreas 

de pesquisa e requisitos específicos.  

Os cursos de Mestrado e Doutorado são ministrados em português, 

sendo facultado ao Programa ofertar disciplinas e atividades 

acadêmicas em outros idiomas.  

       

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO PARA O MESTRADO 

O candidato é submetido a três etapas subsequentes, todas 

eliminatórias: a) Prova de Inglês, b) Prova de Conhecimento e c) 

Entrevista. As três etapas podem ter perguntas e respostas em 

português, espanhol ou inglês, conforme solicitação do candidato no ato 

da inscrição. 



 

    A prova de inglês consiste da leitura de um texto científico em inglês 

e respostas por escrito a perguntas sobre o mesmo, sendo permitido o 

uso de dicionário. A prova de conhecimentos envolve o conteúdo 

especificado neste Edital, de acordo com a área e o orientador indicado 

pelo candidato por ocasião de sua inscrição. Observem que alguns 

orientadores solicitam a apresentação de projeto de pesquisa ou plano 

de trabalho para a avaliação dos candidatos. A entrevista consiste na 

arguição oral do candidato pela Comissão de Seleção, que pontua 

aspectos específicos relacionados com o desenvolvimento de suas 

atividades no Programa (ver Anexo 1). Serão aprovados os candidatos 

que obtiverem no mínimo a nota 7 em cada uma das três etapas.  

No final do processo seletivo, os candidatos aprovados por 

orientador serão ranqueados conforme a somatória de suas notas na 

prova de conhecimento e na entrevista. Caso ocorra empate entre 

candidatos, a nota na prova de conhecimento será usada para 

desempate. Caso persista o empate, prevalecerá a maior nota na prova 

de inglês. Serão aprovados os candidatos até o preenchimento das vagas 

ofertas por orientador.   

O candidato não aprovado na prova de conhecimento ou na 

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

do docente para qual fez a seleção, informando à secretaria através da 

Ficha de Aceite de Aluno Especial (disponível em  

http://www.ufpa.br/ppgtpc). O aluno especial perderá automaticamente 

esta condição nos seguintes casos: a) por reprovação em dois módulos; 

b) depois de transcorrido 24 meses a partir da data em que foi 

selecionado. 

 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO PARA O DOUTORADO 

O candidato é submetido a três etapas subsequentes, todas 

eliminatórias: a) Avaliação do Projeto de Pesquisa pelo orientador 

pretendido e por dois consultores externos ao Programa; b) Prova de 

Inglês; e c) Entrevista. As três etapas podem ter ser realizadas em 

português, espanhol ou inglês, conforme solicitação do candidato no ato 

da inscrição. 

 Na primeira etapa o candidato deve apresentar um Projeto de 

Pesquisa aprovado pelo orientador pretendido, o qual será encaminhado 

pela coordenação do PPGTPC para ser avaliado por dois consultores 

externos ao Programa. A realização e avaliação da Prova de Inglês 

seguem as mesmas normas definidas para a Prova de Inglês do 

Mestrado. A entrevista consiste na apresentação do Projeto de Pesquisa 

pelo candidato e na arguição oral do mesmo pela Comissão de Seleção, 

que pontua aspectos específicos relacionados com o Projeto e o 

desenvolvimento de suas atividades no Programa (ver Anexo 2). Será 

aprovado na primeira etapa o candidato cujo Projeto de Pesquisa seja 

aprovado pelo orientador pretendido e pelos dois consultores externos. 

Será aprovado na entrevista o candidato que obtiver no mínimo a nota 

7.  

OBS: Os candidatos que tiverem o Projeto de Pesquisa aprovado pelo 

orientador pretendido, mas ainda não tiverem resposta da avaliação dos 

consultores externos poderão realizar a prova de inglês enviando para o 

mail secretariappgtpcufpa@gmail.com a Carta de Anuência preenchida 

e assinada pelo orientador pretendido (disponível em 

http://www.ufpa.br/ppgtpc).  

 

INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

A inscrição para o processo seletivo 1/2015 deve ser feita online no 

site http://www.posgraduacao.ufpa.br//ppgtpc.  O candidato deverá ter 

em mãos para preencher o formulário os seguintes documentos:  

- Documento de identificação: RG, carteira de motorista ou passaporte;  

- CPF (este último apenas para brasileiros). 

 No formulário, no campo ‘Outras Informações para o Processo 

Seletivo’, o candidato deve indicar o idioma no qual pretende responder 

as questões da prova de inglês e conhecimentos e realizar a entrevista: 

português, espanhol ou inglês. Também nesse campo, candidatos 

residentes fora do Estado do Pará podem solicitar à Coordenação do 

Programa a realização do processo seletivo em outra localidade. Para 

isso, devem indicar: sua cidade de residência e conta Skype; e Nome 

completo, titulação, afiliação e e-mail do seu contato local para aplicar 

as provas. 

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


 

 

 

Caso a solicitação de realização do processo seletivo fora do Estado 

do Pará seja deferida pela Comissão de Avaliação, na divulgação das 

homologações das inscrições os candidatos serão informados da cidade 

e do local de realização das provas. Os membros externos da Comissão 

de Seleção aplicarão as provas nos prazos definidos neste Edital. 

 OBS: O membro externo sugerido pelo candidato deve ser 

preferencialmente um docente de instituição de ensino superior. 

Sugere-se que o candidato informe no contato prévio com o orientador 

pretendido o nome completo, e-mail e telefones do membro externo que 

pretende indicar. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES E HOMOLOGAÇÕES 

Os períodos indicados nesse Edital tratam da inscrição no processo 

seletivo para o Mestrado e para a prova de inglês para o Doutorado.  

-Período de inscrição: 20/10/2014 a 19/11/2014  

-Homologação das inscrições: 20/11/2014 

-Divulgação das homologações: 21/11/2014, a partir das 14 horas. 

Os candidatos que tiverem sua inscrição homologada deverão 

entregar uma cópia de seu currículo Lattes (apenas para candidatos 

estrangeiros outros formatos serão aceitos), acompanhado da 

documentação comprobatória, na Secretaria do Programa, até as 18 h 

do dia 04/12/2014. A documentação poderá ser encaminhada por 

correio para: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Teoria e 

Pesquisa do Comportamento/Núcleo de Teoria e Pesquisa do 

Comportamento. Cidade Universitária Profº José da Silveira Neto. 

Campus Universitário do Guamá, 01. 66.075-110, Belém, Pará. Se 

enviados por correio, os documentos devem ser recebidos, na 

Secretaria, até as 18 h do dia 04/12/2014. 

 

LOCAL E DATAS DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

O local e datas indicados nesse Edital tratam do processo seletivo 

para o Mestrado e da prova de inglês para o Doutorado.  

Local: As etapas do processo seletivo serão realizadas no Auditório 

Vivaldo Reis Filho, no Núcleo de Teoria e Pesquisa do 

Comportamento, Campus Universitário do Guamá. 

Candidatos residentes fora do Estado do Pará - Caso o pedido de 

realização do processo seletivo fora do Estado tenha sido deferido, suas 

etapas serão realizadas nos locais indicados pela Comissão.   

            

 Datas das Etapas do Processo Seletivo: 

-Prova de Inglês: 24/11/2014, das 9:00 às 12:00 horas. 

-Resultado da Prova de Inglês: 26/11/2014, a partir das 12:00 horas. 

-Recursos da Prova de Inglês: 27/11/2014 até 12:00 horas. 

-Resultado Final da Prova de Inglês: 28/11/2014, a partir das 10:00 

horas. 

-Prova de Conhecimentos: 01/12/2014, das 9:00 às 12:00 horas. 

-Resultado da prova de Conhecimentos: 03/12/2014, a partir das 12:00 

horas. 

-Recursos à Prova de Conhecimentos: 04/12/2014, até 12:00 horas. 

OBS: os recursos devem ser apresentados conforme a Instrução 

Normativa Nº 01/2013, de 21 de Maio de 2013 (disponível em  

http://www.ufpa.br/ppgtpc/). 

-Resultado Final da Prova de Conhecimentos: 05/12/2014, a partir das 

12:00 horas. 

-Entrevista Presencial: 08/12/2014. Início: 9:00 horas. 

-Entrevista via Skype (para candidatos que tiveram deferida a 

solicitação para realizar o processo seletivo fora de Belém): 

09/12/2014. Início: 9:00 horas. 

OBS: os candidatos selecionados para entrevista via Skype devem 

garantir, com pelo menos 24 horas de antecedência, a funcionalidade da 

conta e sua conexão com o PPGTPC. 



 

-Resultado Final do processo seletivo: 10/12/2014, a partir das 14:00 

horas.  

-Orientação Acadêmica: 02/02/2015 (segunda-feira), às 10:00h. 

Presença obrigatória de todos os candidatos aprovados. Local: 

Auditório Vivaldo de Oliveira Reis Filho, Núcleo de Teoria e Pesquisa 

do Comportamento, Universidade Federal do Pará, Campus 

Universitário do Guamá. 

 

INGRESSO NO PROGRAMA 

Para efetivar o ingresso no Programa, os candidatos aprovados no 

processo seletivo deverão obrigatoriamente entregar, na Secretaria, até 

o dia 19 de dezembro de 2014, até às 18 horas, os seguintes 

documentos: 

- Ficha de Cadastro Discente preenchida (disponível em 

http://www.ufpa.br/ppgtpc) com foto 3x4.  

- Cópia de documento de identificação (RG ou carteira de motorista 

e passaporte para os estrangeiros; título de eleitor). 

- Cópias de Diploma ou declaração de conclusão e histórico escolar 

de 1) curso de graduação (no processo seletivo para o Mestrado); ou 2) 

curso de mestrado (para o Doutorado). 

 A  não apresentação de qualquer um dos documentos listados acima 

no ato da matrícula, implicará na perda da vaga no Programa. 

  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do 

Comportamento/Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento. 

Cidade Universitária Profº José da Silveira Neto. Campus Universitário 

do Guamá, 66.075-110, Belém, Pará. 

Fone/Fax: (091) 3201-8542/8476 

E-mail: secretariappgtpcufpa@gmail.com  

Página eletrônica: www.ufpa.br/ppgtpc e  SECRETARIA 

PPGTPC. 

Curso de Português para estrangeiros- Cursos Livres da Faculdade de 

Letras Estrangeiras Modernas (FALEM) do Instituto de Letras e 

Comunicação (ILC) da UFPA – http://www.falem.ufpa.br/ 

Telefone: 9132017524  

 

ORIENTADORES OFERTANDO VAGAS NESTE EDITAL 
 

I- Profº Dr. Amauri Gouveia Junior (gouveiajr.a@gmail.com) 

Vagas para aluno regular de Mestrado: 03 (três) 

Área de Concentração: Ecoetologia 

Tema de Pesquisa: aspectos modulatórios da emoção e modelos de 

ansiedade e depressão. 

Requisitos específicos: Nenhum 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos:  

Maximino, C., Brito, T., & Gouveia, A. Construct validity of 

behavioral models of anxiety: where experimental psychopathology 

meets ecology and evolution. Psychology & Neuroscience, 3, 117-

123, 2010. 

Sanchez, C., & Gouveia, A. O teste da simulação do falar em público 

não gera ansiedade em adolescentes surdos ou ouvintes. Revista 

Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 13, 21-32, 2011. 

Maximino, C., Brito, T., Colmanetti, R., Pontes, A., Castro, H., 

Lacerda, R., Morato, S., & Gouveia, A. Parametric analyses of 

anxiety in zebrafish scototaxis. Behavioural Brain Research, 210, 1-7, 

2010. 

Maximino, C., Silva, A., Araújo, J., Lima, M., Miranda, V., Puty, B., 

Benzecry, R., Picanço-Diniz, D., Gouveia, A., et al. Fingerprinting of 

Psychoactive Drugs in Zebrafish Anxiety-Like Behaviors. Plos One, 

9,  e103943, 2014. 

 

II- Prof. Dr. Carlos Barbosa Alves de Souza (carlosouz@gmail.com) 

Vagas para aluno regular no Mestrado: 04 (quatro) 

Área de Concentração: Psicologia Experimental. 

Tema de Pesquisa: Análise Comportamental Aplicada, Questões 

conceituais em Psicologia. 

Requisitos específicos: Nenhum. 

http://www.ufpa.br/ppgtpc/
mailto:secretariappgtpcufpa@gmail.com
http://www.ufpa.br/ppgtpc
http://www.falem.ufpa.br/
mailto:gouveiajr.a@gmail.com


 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: 

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

Cognição. 4ª edição. Porto Alegre: Artmed.  

 

III- Profª. Drª. Celina Maria Colino Magalhães 
(celinaufpa@gmail.com) 

Vagas para aluno regular de Mestrado: 02 

Área de Concentração: EcoEtologia. 

Tema de Pesquisa: Crianças e Idosos em situação de vulnerabilidade 

social. 

Requisitos específicos: Nenhum. 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos:  

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

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

Alegre: Artmed (trabalho original publicado em 1994). 

Bronfenbrenner, U. (2011). Bioecologia do desenvolvimento humano: 

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

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

Segall, M., Dasen, P., Berry, J., Poortinga, Y. (1999). Human behavior 

in global perspective: An introduction to cross-cultural psychology. 

2
nd

. Ed. Pergamon general psychology series, Vol. 160. Elmsford, 

NY, US: Allyn & Bacon.  

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

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

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

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

 

IV- Profª Drª Eleonora Arnaud Pereira Ferreira (eleonora@ufpa.br) 

Vagas para aluno regular de Mestrado: 02 (duas) 

Área de Concentração: Desenvolvimento de tecnologia comportamental 

Tema de Pesquisa: Adesão ao tratamento  

Requisitos específicos: 

(a) Ser psicólogo; 

(b) apresentar projeto de pesquisa (com até 20 laudas) sobre o tema: 

Adesão ao tratamento em crianças e/ou adolescentes com doença 

crônica (especialmente o lúpus ou o diabetes Tipo 1). 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos:   

Ver bibliografia do Prof. Carlos Souza 

 

V- Prof. Dr. Emmanuel Zagury Tourinho (eztourinho@gmail.com) 

Vagas para aluno regular de Mestrado: 03 (três) 

Área de Concentração: Análise do Comportamento 

Tema de Pesquisa: Seleção cultural, dimensões conceituais da Análise 

do Comportamento. 

Requisitos específicos: Nenhum 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver bibliografia do 

professor Carlos Souza 

 

 

VI- Prof. Dr. François Jacques Tonneau 
(francois.tonneau@gmail.com) 

Vagas para aluno regular no Mestrado: 03 (três) 

Area de concentração: psicologia experimental 

Temas de pesquisa: processos básicos de mudança comportamental 

Pré-requisitos: Nenhum 

Bibliografia para prova de conhecimentos: Ver bibliografia do 

professor Carlos Souza 

 

VII-  Prof. Dr. Grauben Assis (ggrauben@gmail.com) 

Vagas para aluno regular de Mestrado: 03 (três) 

Área de Concentração: Psicologia Experimental. 

Tema de Pesquisa: Análise do comportamento aplicada à educação. 

Requisitos específicos: Nenhum. 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver bibliografia do 

professor Carlos Souza 

 

 

 

mailto:celinaufpa@gmail.com
mailto:eztourinho@gmail.com
mailto:francois.tonneau@gmail.com


 

VIII- Prof. Dr. Fernando Augusto Ramos Pontes 

 (farp1304@gmail.com) 

Vagas para aluno regular de Mestrado:03 (três) 

Área de Concentração: EcoEtologia. 

Tema de Pesquisa: Rede de Relacionamento e suporte social. 

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

do docente) 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver bibliografia da profª 

Celina Magalhães 

 

IX- Profª. Drª. Lília Iêda Chaves Cavalcante 

(liliaccavalcante@gmail.com) 

Nº de vagas para aluno regular de Mestrado: 02 (duas) 

Área de Concentração: Ecoetologia. 

Tema da Pesquisa: Crianças em situação de vulnerabilidade social. 

Requisitos específicos: Nenhum 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver bibliografia da profª  

Celina Magalhães. 

 

X- Prof. Dr. Marcus Bentes Carvalho Neto  

(marcus_bentes@yahoo.com.br) 

Vagas para aluno regular de Mestrado: 03 (três) 

Área de Concentração: Psicologia Experimental. 

Temas de Pesquisa: Controle Aversivo, Processos Comportamentais 

Criativos ("Insight") e Questões Históricas, Filosóficas e Conceituais 

em Análise do Comportamento. 

Requisitos específicos: Nenhum 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver bibliografia do 

professor Carlos Souza 

 

Todos os orientadores listados acima oferecem vagas para o 

Doutorado conforme sua disponibilidade. Os candidatos devem 

contatar o orientador para esclarecimentos sobre a possibilidade de 

vagas no período e a elaboração do Projeto de Pesquisa.    

 

ANEXO 1 

ASPECTOS AVALIADOS NA ENTREVISTA DA SELEÇÃO DE 

MESTRADO E SUA PONTUAÇÃO. 

Aspectos relacionados com o desenvolvimento das atividades dos 

candidatos no Programa.  

1. Capacidade de expressar de maneira objetiva e consistente as 

experiências relatadas no currículo. 

2. Capacidade de descrever sua trajetória profissional e a correlação 

desta com as atividades que pretende desenvolver no PPGTPC. 

3. Capacidade de aplicação e de multiplicação do conhecimento 

adquirido durante o curso. 

4. Demonstração de disponibilidade de tempo do candidato para 

atender às exigências do Programa 

A pontuação para cada aspecto poderá variar entre 0 e 2,5. A nota final 

da entrevista será a média aritmética da pontuação atribuída ao 

candidato pelos membros da Comissão de Seleção.  

 

 

ANEXO 2 

ASPECTOS AVALIADOS NA ENTREVISTA DA SELEÇÃO DE 

DOUTORADO E SUA PONTUAÇÃO. 

Aspectos relacionados com o Projeto de Pesquisa e o desenvolvimento 

das atividades dos candidatos no Programa.  

1. Qualidade geral do Projeto e sua exequibilidade. 

2. Capacidade de expressar de maneira objetiva e consistente as 

experiências relatadas no currículo. 

3. Capacidade de descrever sua trajetória profissional e a correlação 

desta com as atividades que pretende desenvolver no PPGTPC. 

4. Capacidade de aplicação e de multiplicação do conhecimento 

adquirido durante o curso. 

5. Demonstração de disponibilidade de tempo do candidato para 

atender às exigências do Programa 

A pontuação para cada aspecto poderá variar entre 0 e 2. A nota final da 

entrevista será a média aritmética da pontuação atribuída ao candidato 

pelos membros da Comissão de Seleção.  

mailto:farp1304@gmail.com
mailto:liliaccavalcante@gmail.com
mailto:marcus_bentes@yahoo.com.br

