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EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO 

(PNPD) 2013 DA CAPES DO PROGRAMA PSICOLOGIA EXPERIMENTAL: ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO 

 
 
             Estão abertas, no período de 22/10/2013 a 11/11/2013, as inscrições para o 
processo seletivo destinado a uma bolsa Pós-Doutorado no Programa Psicologia 
Experimental: Análise do Comportamento da PUC-SP. 

Conforme regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES, “do  
candidato a bolsista exige-se: 
I – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 
avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em 
instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 
II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 
currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e 
tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme anexo deste 
Regulamento; 
IV – não ser aposentado ou estar em situação equiparada” (Capítulo 3, Artigo V). 
 
Modalidades 

“O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 
a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo 
empregatício; 
b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 
c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 
superior ou instituições públicas de pesquisa. 
§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial 
no exterior no momento da submissão da candidatura. 
§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso V, sem 
prejuízo de suas atividades de docência, após análise e autorização do Programa de Pós-
Graduação. 
§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V deverão apresentar 
comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo 
de vigência da bolsa. 
§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V não poderão realizar o estágio 
pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício.” (Capítulo 3, 
Artigo V) 
 
 



 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC-SP 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia   

Experimental: Análise do Comportamento 
 
 
 

 
 
 

Rua Bartira, 387 – Perdizes – São Paulo – SP –  CEP 05009-000  
Fone: (11) 3675-7081  – E-mail: ancpto@pucsp.br 

2 

A Capes estabelece que: 
• “Embora os bolsistas inscritos na modalidade C possam interromper as atividades 

decorrentes de vínculo empregatício, e retomá-las após o encerramento da bolsa, 
nenhum bolsista PNPD/CAPES pode desenvolver atividades profissionais 
concomitantes à bolsa, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de restituir à CAPES 
os valores recebidos acrescidos de multa e juros.” 
 (http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes) 

• “É vedado o acúmulo da percepção de bolsa com qualquer modalidade de bolsa de outro 
programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, 
empresa pública ou privada, ou ainda com o exercício profissional remunerado, 
ressalvadas as exceções previstas no art. 5º ou expressa permissão em norma específica 
baixada pela Capes.” (Capítulo V, Art. 9º) 

• “Para os bolsistas aprovados nas modalidades “a” e “b” do art. 4º, inciso V, o período de 
duração da bolsa será de doze meses, podendo ser renovada  anualmente até atingir o 
limite máximo de 60 (sessenta) meses.” (Capítulo V, Art. 13) 

• “Para os candidatos aprovados na modalidade “c”, do art. 4º, inciso V, o período máximo 
de duração da bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de renovação.” (Capítulo V, Art. 
14) 

O regulamento completo do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES deve ser 
acessado no site:  
(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf) 
 
 
Características da bolsa 
 
Duração 
“Para os bolsistas aprovados nas modalidades “a” e “b” do art. 4º, inciso V, o período de 
duração da bolsa será de doze meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o limite 
máximo de 60 (sessenta) meses.” (Capítulo V, Art. 13) 
“Para os candidatos aprovados na modalidade “c”, do art. 4º, inciso V, o período máximo de 
duração da bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de renovação.” (Capítulo V,  Art. 14) 
  
Financiamento 
"A bolsa PNPD/CAPES engloba dois aportes financeiros distintos: a bolsa mensal e o 
pagamento de recursos de custeio anual. 
A bolsa mensal consiste no pagamento de mensalidades de R$ 4.100,00 diretamente ao 
bolsista. 
O aporte anual de recursos de custeio será iniciado no ano de 2014, em data a ser 
posteriormente divulgada pela CAPES. Essa verba destina-se a subsidiar atividades de 
pesquisa do bolsista, tais como a sua participação em eventos como congressos, encontros e 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes
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simpósios. O repasse dos recursos de custeio e as normas de sua utilização acompanham o 
programa de fomento ao qual o PPG está vinculado (exemplos: PROAP e PROEX).” 
(http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes) 
 
  
FFoorrmmaattaaççããoo  ddaa  PPrrooppoossttaa  ddee  SSoolliicciittaaççããoo  ddaa  BBoollssaa  
  
  
FFoorrmmuulláárriioo  ddee  iinnssccrriiççããoo  

O candidato deverá obedecer aos prazos estabelecidos neste Edital. 

A inscrição será feita por meio e-mail no endereço eletrônico do Programa 
ancpto@pucsp.br, pessoalmente na Secretaria do Programa, ou por SEDEX com data de 
postagem até o dia 08 de novembro de 2013 à Secretaria do Programa de Pós-Graduação: 
Psicologia Experimental: Análise do Comportamento. 
As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que não 
preencher o formulário de forma completa e correta e/ou fornecer dados 
comprovadamente inverídicos. 

  

DDooccuummeennttaaççããoo  

O candidato deve anexar eletronicamente a documentação no ato de sua inscrição ou 
entregá-la pessoalmente na Secretaria do Programa, ou enviá-la por SEDEX com data de 
postagem até o dia 08 de novembro de 2013 à Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação, no 
endereço:  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP 

Secretaria do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do 
Comportamento 

Rua Bartira, 387 – Perdizes – São Paulo – SP – CEP 05009-000  

Fone: (11) 3675-7081  

E-mail: ancpto@pucsp.br  

Documentos  

a) Formulário de inscrição para solicitação de Bolsa de Pós-Doutorado (no final deste edital). 

b) Cópia da Cédula de Identidade (RG); 

- de acordo com a legislação vigente, os seguintes documentos podem substituir a cédula de 
identidade: Carteira de identidade militar; Carteira nacional de habilitação; Carteira de 

mailto:ancpto@pucsp.br
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trabalho; Passaporte; Carteiras de identidades profissionais (somente de órgão de classe 
com representação federal). 

c) Cópia do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), no caso de Candidato Estrangeiro; 

d) Cópia de Comprovante de Residência;  

e) Cópia do Diploma de Graduação registrado, quando expedido por Instituição brasileira, ou 
reconhecido legalmente por Instituição brasileira, quando expedido por Instituição 
estrangeira; 

f) Cópia do Diploma do Mestrado, expedido por Programa reconhecido pela CAPES; 

g) Cópia do Diploma do Doutorado, expedido por Programa reconhecido pela CAPES; 

- na falta do Diploma de Doutorado, a inscrição pode ser feita com cópia da Ata de Defesa do 
da Tese de Doutorado acompanhada do Certificado de Reconhecimento do Curso pelo 
MEC/CAPES. 

h) Cópia do Histórico Escolar da Graduação; 

i) Cópia do Histórico Escolar do Mestrado; 

j) Cópia do Histórico Escolar do Doutorado 

k) Curriculum Lattes (de preferência, Lattes/CNPq); se estrangeiro, currículo com histórico de 
registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e tecnológicos de impacto e/ou 
prêmios de mérito acadêmico; 
i) Projeto de pesquisa a ser conduzido no Pós-Doutorado (ver instruções no final deste 
Edital). 

 

A Coordenação do Programa solicitará a presença do candidato para entrevista com 
docentes do Programa, quando julgar necessário. 

Local: Sala do Laboratório de Psicologia Experimental de Psicologia da PUC-SP (Rua Bartira, 
387 - São Paulo - Fone: (11) 3675.7081) 

 

  

RReessuullttaaddooss  

  

AA  sseelleeççããoo  ddoo  ccaannddiiddaattoo  sseerráá  ffeeiittaa  ppoorr  uummaa  ccoommiissssããoo  aa  ppaarrttiirr  ddooss  sseegguuiinntteess  ccrriittéérriiooss::  

aa))  AAnnáálliissee  ddoo  ccuurrrrííccuulloo  

bb))  AAnnáálliissee  ddoo  pprroojjeettoo  ddee  ppeessqquuiissaa  

cc))  EEnnttrreevviissttaa      
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FFoorrmmuulláárriioo  ddee  IInnssccrriiççããoo  
  

Identificação  
• Nome: ___________________________________________________________________ 
• RG: _________________________________  CIC: ________________________________ 
• Endereço residencial: _______________________________________________________ 
• Endereço comercial: ________________________________________________________ 
• Telefone residencial: ______________________________Celular:____________________ 
• Telefone comercial: _________________________________________________________ 
• E-mail: ____________________________________________________________________ 

 
Formação acadêmica/titulação 
Graduação 

• Instituição: ___________________________________________________________ 
• Curso: _______________________________________________________________  
• Ano de Início: ______________________ Ano de conclusão: ___________________ 

 
Mestrado 

• Instituição: ____________________________________________________________ 
• Programa: _____________________________________________________________ 
• Título da Dissertação: ____________________________________________________ 
• Orientador: ____________________________________________________________ 
• Ano de Início: _______________________ Ano de conclusão: ____________________ 
• Bolsa: _________________________________________________________________ 

 
Doutorado 

• Instituição: _______________________________________________________________ 
• Programa: _______________________________________________________________ 
• Título da Tese: ____________________________________________________________ 
• Orientador: ______________________________________________________________ 
• Ano de Início: _________________________ Ano de conclusão: ____________________ 
• Bolsa: ___________________________________________________________________ 

 
Atuação Profissional 

••  VViinnccuulloo  PPrrooffiissssiioonnaall::  ______________________________________________________________________________________________________________  
••  AAttiivviiddaaddeess::  ______________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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PPrroojjeettoo  ddee  PPeessqquuiissaa  
  
O Projeto de Pesquisa a ser conduzido no Doutorado deve incluir: 
 
• Motivos para desenvolvimento do projeto no Programa Psicologia Experimental: Análise 

do Comportamento 

• Título  

• Revisão Bibliográfica 

• Problema de Pesquisa  

• Justificativa do Problema 

• Método 

• Previsão de Análise 

• Cronograma de atividades atendendo o prazo de 12 meses 

 
No início do Projeto, apresentar (em página inicial) a identificação do candidato: 

• Nome 

• Contato (telefones: residencial, comercial e celular; e-mail) 

 
O projeto deverá conter no máximo 20 páginas, em fonte Times New Roman, corpo 12, 
espaço 1,5. 
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