Programa aprovado pelo Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da UFPA –
Resolução 2545/98. Reconhecido nos termos das Portarias N°. 84 de 22.12.94 da
Presidente da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES e No. 694, de 13.06.95 do Ministério da Educação e do
Desporto. Doutorado autorizado em 1999.
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O Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento (PPGTPC) vem atuando, desde sua
fundação, em duas áreas de concentração: Psicologia Experimental e Ecoetologia. Na área de Psicologia
Experimental são desenvolvidas atualmente 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, e na área de Ecoetologia 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 regionais. O
Regulamento do PPGTPC prioriza a atividade de pesquisa e prevê o prazo máximo de vinte e quatro meses (24)
para Defesa de Dissertação e quarenta e oito meses (48) para a Defesa de Tese.
O PPGTPC conta atualmente com 10 Professores credenciados como Orientadores Permanentes e 08 como
Orientadores Colaboradores, com projetos de pesquisa nas respectivas áreas de orientação. Funciona nas
dependências do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento (NTPC, Prédios 1 e 2), no Campus do
Guamá, em Belém, onde disponibiliza a docentes e discentes salas de estudo e de pesquisa, equipamentos para
coleta e tratamento de dados e acesso permanente à internet, através de rede interna de comunicação, interligada
à Rede Nacional de Pesquisa, através de seu ponto de presença na UFPA. Na parte bibliográfica, o Programa é
atendido pela Biblioteca da Pós-Graduação do NTPC, e pelo Portal de Periódicos CAPES. Em grande medida,
as pesquisas coordenadas pelos docentes orientadores são financiadas pelo CNPq, CAPES e FINEP, além de
receberem apoio institucional da UFPA e da FAPESPA.
Nas duas últimas avaliações da CAPES (triênio 2010-2012 e quadriênio 2013-2016), o PPGTPC recebeu a
Nota 5. O Programa possui cotas de bolsas de Mestrado e Doutorado da CAPES e do CNPq (e eventualmente da
FAPESPA), às quais os alunos podem candidatar-se, sendo atendidos ou não, dependendo da disponibilidade. A
seleção dos bolsistas é feita com base nos critérios estabelecidos pela Comissão de Bolsas do PPGTPC.
Como o Curso é organizado de modo tutorial, o candidato interessado em ingressar no Programa no
nível de Doutorado deve candidatar-se a uma vaga ofertada por um orientador específico que atua na
sua área de interesse e que esteja abrindo vaga no presente Edital. Os candidatos são orientados procurar
previamente um dos possíveis orientadores para definirem o projeto de pesquisa a ser encaminhado
para a avaliação por pareceristas externos.

Considerando o atual cenário de pandemia pela COVID-19 e a necessidade de distanciamento
social, em caráter excepcional, a seleção para ingresso no Curso de Doutorado passa a ter as
seguintes etapas:
1ª Etapa: Avaliação do Projeto de Pesquisa por Dois (2) Avaliadores Externos ao Programa,
Preferencialmente Externos à Instituição;

2ª Etapa: Entrevista (Arguição do Projeto e do Currículo Lattes Comprovado);
Cada uma das etapas iniciais será eliminatória e ocorrerá de maneira não presencial. Caso o projeto
seja recomendado pelos avaliadores externos na primeira etapa, o candidato estará habilitado para
participar da segunda etapa. Caso seja aprovado na Entrevista, o candidato estará APROVADO
CONDICIONALMENTE no processo seletivo; será cadastrado no sistema SIGAA e deverá solicitar a
sua matrícula nos componentes curriculares. O candidato alcançará a aprovação final no processo
seletivo se, e somente se, for aprovado na terceira etapa, também eliminatória. Esta etapa consiste na
Prova de Inglês.
3ª Etapa: Prova de Inglês;
O candidato deverá realizar a primeira prova de inglês oferecida pelo programa para o nível
doutorado após a sua aprovação na segunda etapa. Caso realize a prova de inglês e seja aprovado, o
aluno confirmará a vaga e permanecerá matriculado. Caso não realize a prova ou seja reprovado na
terceira etapa, o aluno será desligado do curso.
OBS 1: A Entrevista consiste na arguição oral do candidato pela Comissão de Seleção, que pontua
aspectos específicos relacionados ao desenvolvimento de suas atividades no Programa (ver Anexo 1).
OBS 2: A Prova de Inglês consiste da leitura de um texto científico e resposta por escrito, em
português, a perguntas feitas, em português, sobre o mesmo, sendo permitido, exclusivamente, o uso
de dicionário impresso. A Instrução Normativa que regulamenta tal prova pode ser obtida no endereço:
http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/regimento_e_normas/Instru%C3%A7%C3%A3o%20Norm
ativa%20Prova%20de%20Ingl%C3%AAs.pdf

CANDIDATOS/AS COM DEFICIÊNCIA
Aos candidatos com deficiência será cumprido o Art. 30, da Lei 13.146 de 2015 (Estatuto da Pessoa
com Deficiência). Na ficha de inscrição online o candidato com deficiência deve responder às
seguintes questões na janela “Outras Informações”: 1- Qual é o tipo de deficiência? 2- Quais recursos
de acessibilidade ou de tecnologias assistivas se fazem necessários para garantir a acessibilidade ao
processo? 3- Necessita de tempo adicional para a realização da entrevista?
PERÍODO DE INSCRIÇÕES AO DOUTORADO E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Período de Inscrição: 10/09/2020 até 31/12/2020 (até 12:00h).

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA INSCRIÇÃO: www.posgraduacao.ufpa.br//ppgtpc
OBS. 03: Preencha com atenção todos os campos do formulário eletrônico. Após o envio da
inscrição, o sistema não permite alteração ou reedição da inscrição.
OBS. 04: Todos os campos do formulário eletrônico devem ser preenchidos, mesmo os campos que
estão sem asterisco (*).
OBS. 05: No campo “Outras Informações para o Processo Seletivo”, na janela “Arquivo em PDF
solicitado em edital” o candidato deverá enviar em arquivo único, em PDF, todos os documentos
listados para envio no formulário eletrônico.
OBS. 06: O candidato deverá usar um único e-mail para sua inscrição e comunicação com o programa.

OBS. 07: A secretaria não emitirá/enviará resposta de recebimento de documentos da categoria
“requisitos específicos”.
INSCRIÇÃO AO DOUTORADO:
O(a)s candidato(a)s devem entrar em contato com um dos Orientadores de Doutorado listado mais
abaixo para obter(em) a sua carta de anuência (devidamente preenchida e assinada).
Em seguida, devem fazer a inscrição on-line (preenchendo devidamente todos os campos do
formulário eletrônico).
a) DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS NO FORMULÁRIO ON-LINE:
Deve ser anexado na janela “Arquivo em PDF solicitado em edital” no formulário on-line os
seguintes documentos escaneados:
- um documento comprobatório de finalização do Mestrado (diploma ou equivalente);
- a carta de anuência (devidamente preenchida e assinada);
- carteira de identidade ou outro documento com foto que informe a naturalidade e nomes dos pais
para brasileiros e passaporte ou RNE (Registro Nacional para Estrangeiros) para estrangeiros, CPF e
título de eleitor;
b) PARA O E-MAIL DA SECRETARIA PARA COMPLETAR A INSCRIÇÃO ON-LINE:
O candidato deverá enviar ao e-mail da secretaria (secretariappgtpcufpa@gmail.com) o formulário
escaneado, especificado abaixo, a carta de anuência e o Projeto de Pesquisa.
Formulário: “Encaminhamento/indicação da banca de avaliação – projeto de doutorado”, disponível
no endereço: http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/formularios/60-inscricao-para-aselecao-da-pos-graduacao
CALENDÁRIO DE PROVAS
Fluxo Contínuo: Os candidatos devem se inscrever com a anuência de um orientador do quadro
permanente. O projeto elaborado em conjunto será encaminhado para uma avaliação externa. Caso seja
recomendado pelos dois pareceristas, a Entrevista será agendada pela coordenação do programa. Caso
o candidato seja aprovado, ingressará condicionalmente no curso, devendo realizar a primeira
prova de inglês oferecida pelo programa para o nível doutorado após a sua aprovação na
segunda etapa. Caso realize a prova de inglês e seja aprovado (3ª Etapa), o aluno confirmará a vaga e
permanecerá matriculado. Caso não realize a prova ou seja reprovado na terceira etapa, o aluno será
desligado do curso.
LOCAL DAS PROVAS
As duas primeiras etapas em respeito ao distanciamento social necessário, serão realizadas de
maneira não presencial através de e-mail (1ª Etapa: Avaliação do Projeto de Pesquisa) e sala virtual,
Meet ou outra ferramenta similar (2ª Etapa: Entrevista). O endereço eletrônico será enviado via mail
dos candidatos.
OBS. 08: Todas as etapas do Processo Seletivo são eliminatórias. Os candidatos devem,
obrigatoriamente, se fazerem presentes na sala virtual da Entrevista no horário de início da mesma. O
não comparecimento no horário e local virtual agendado implicará na eliminação do candidato do
concurso.

ORIENTADORES OFERTANDO VAGAS NESTE EDITAL
(EXCLUSIVAMENTE PARA O DOUTORADO)
Orientadores de Doutorado Credenciados: Amauri Gouveia Júnior, Carlos Barbosa Alves de Souza,
Celina Maria Colino Magalhães, Emmanuel Zagury Tourinho, Fernando Augusto Ramos Pontes,
François Jaques Tonneau, Janari da Silva Pedroso, Lilia Iêda Chaves Cavalcante, Marcus Bentes de
Carvalho Neto, Olívia Misae Kato, Romariz da Silva Barros e Simone Souza da Costa Silva.
1) Prof. Dr. Amauri Gouveia Junior (Permanente):
E-mail: gouveiajr.a@gmail.com
Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799673P6
Google Acadêmico:
https://scholar.google.com.br/citations?user=0H88luUAAAAJ&hl=en
Área de Concentração: Ecoetologia;
Tema de Pesquisa: Aspectos Modulatórios da Emoção e Modelos de Ansiedade e Depressão;
Requisitos Específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador;
2) Prof. Dr. Carlos Barbosa Alves de Souza (Permanente):
E-mail: carlosouz@gmail.com
Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4797952J7
Google Acadêmico:
https://scholar.google.com.br/citations?user=60qIJ7sAAAAJ&hl=en
Área de Concentração: Psicologia Experimental (Análise do Comportamento);
Tema de Pesquisa: Análise Comportamental Aplicada ao Autismo;
Requisitos Específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador;
3) Profa. Dra. Celina Maria Colino Magalhães (Permanente):
E-mail: celinaufpa@gmail.com
Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728846A8
Google Acadêmico:
https://scholar.google.com.br/citations?user=antaXSsAAAAJ&hl=en
Área de Concentração: Ecoetologia;
Temas de Pesquisa: (a) Acolhimento Institucional e (b) Idoso em Instituições de Acolhimento;
Requisitos Específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador;
4) Prof. Dr. Emmanuel Zagury Tourinho (Permanente):
E-mail: eztourinho@gmail.com
Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782847A6
Google Acadêmico:
https://scholar.google.com.br/citations?user=RYEHu0AAAAAJ&hl=en
Área de Concentração: Psicologia Experimental (Análise do Comportamento).
Tema de Pesquisa: Comportamento Social e Seleção Cultural;
Requisitos Específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador;
5) Prof. Dr. Fernando Augusto Ramos Pontes (Permanente):
E-mail: farp1304@gmail.com
Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4786249P3
Google Acadêmico:
https://scholar.google.com.br/citations?user=5V7bTTgAAAAJ&hl=en

Área de Concentração: Ecoetologia.
Tema de Pesquisa: Rede de Relacionamento e Suporte Social. Requisitos Específicos: Nenhum.
Requisitos Específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador;
6) Prof. Dr. François Jacques Tonneau (Permanente):
E-mail: francois.tonneau@gmail.com
Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4973430H6
Google Acadêmico:
https://scholar.google.com.br/citations?user=xa_ZvJ0AAAAJ&hl=en
Área de Concentração: Psicologia Experimental (Análise do Comportamento);
Temas de Pesquisa: Indução Comportamental Molar;
Requisitos Específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador;
7) Prof. Dr. Janari da Silva Pedroso (Permanente):
E-mail: pedrosoufpa@gmail.com
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4739287E5
Google Acadêmico:
https://scholar.google.com.br/citations?user=91QZntQAAAAJ&hl=en
Área de Concentração: Ecoetologia;
Tema de Pesquisa: Crianças e Idosos em Situação de Vulnerabilidade Social;
Requisitos Específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador;
8) Profa. Dra. Profa. Dra. Lília Iêda Chaves Cavalcante (Permanente):
E-mail: liliaccavalcante@gmail.com
Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704236H6
Google Acadêmico:
https://scholar.google.com.br/citations?user=I5e0TKkAAAAJ&hl=en
Área de Concentração: Ecoetologia;
Tema de Pesquisa: Crianças em Situação de Vulnerabilidade Social;
Requisitos específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador;
9) Prof. Dr. Marcus Bentes de Carvalho Neto (Permanente):
E-mail: marcusbentesufpa@gmail.com
Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799635J7
Google Acadêmico:
https://scholar.google.com.br/citations?user=5r-XLUcAAAAJ&hl=en
Área de Concentração: Psicologia Experimental (Análise do Comportamento);
Tema de Pesquisa: Controle Aversivo, Processos Comportamentais Criativos ("Insight") e Questões
Históricas, Filosóficas e Conceituais no Behaviorismo;
Requisitos específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador;
10) Profa. Dra. Olívia Misae Kato (Permanente):
E-mail: oliviakato77@gmail.com
Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4789691A6
Google Acadêmico:
https://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=RwMZkloAAAAJ
Área de Concentração: Psicologia Experimental (Análise do Comportamento);
Tema de Pesquisa: Leitura Recombinativa e Aprendizagem Sem Erros em Pessoas Cegas e Crianças
com Dificuldades de Aprendizagem (Educação Inclusiva);
Requisitos específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador;

11) Prof. Dr. Romariz da Silva Barros (Permanente):
E-mail: romarizsb@gmail.com
Lattes:
http://lattes.cnpq.br/7231331062174024
Google Acadêmico:
https://scholar.google.com.br/citations?hl=ptBR&amp;user=RwMZkloAAAAJ&user=kv_4RRoAAAAJ
Área de Concentração: Psicologia Experimental (Análise do Comportamento).
Tema de Pesquisa: Análise Comportamental Aplicada (Autismo e Organizações).
Requisitos específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador;
12) Profa. Dra. Simone Souza da Silva (Permanente):
E-mail: symonufpa@gmail.com
Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704275J7
Google Acadêmico:
https://scholar.google.com.br/citations?user=kX4zHvoAAAAJ&hl=en
Área de Concentração: Ecoetologia;
Tema de Pesquisa: Crianças Especiais e Suas Famílias;
Requisitos específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador;
ANEXO 1
ASPECTOS AVALIADOS NA ENTREVISTA DA SELEÇÃO DE MESTRADO E SUA
RESPECTIVA 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
(2,5).
2. Capacidade de descrever sua trajetória profissional e a relação desta com as atividades que pretende
desenvolver no PPGTPC (2,5).
3. Capacidade de aplicação e de multiplicação do conhecimento adquirido durante o curso (2,5).
4. Demonstração de disponibilidade de tempo do candidato para atender às exigências do Programa
(2,5).
A pontuação para cada aspecto poderá variar entre 0 e 2,5. A nota final da Entrevista será a média
aritmética simples da pontuação atribuída ao candidato pelos membros da Comissão de Seleção.
LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados de todas as etapas poderão ser publicados em um ou mais dos seguintes lugares:
Site do PPGTPC
Facebook da Secretaria do PPGTPC
Mural (térreo do NTPC1)
CRITÉRIOS PARA INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO:





Deixar de preencher os dados solicitados na inscrição on-line.
Não comparecer no horário da entrevista no endereço virtual informado.
Deixar de anexar ou enviar qualquer documento solicitado.
Enviar qualquer informação adicional após o prazo de inscrição.

MAIS INFORMAÇÕES
Secretaria do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do
Comportamento/Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento/UFPA Cidade Universitária Prof.
José da Silveira Neto. Campus Universitário do Guamá, 66.075-110, Belém, Pará.
Fone (091) 3201-8542/8476
E-mail: secretariappgtpcufpa@gmail.com
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento. Prof. Dr.
Marcus Bentes de Carvalho Neto.
E-mail: marcusbentesufpa@gmail.com

Endereços Eletrônicos:
http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/
SECRETARIA PPGTPC

