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EDITAL INTERNO PARA CREDENCIAMENTO DE 

DOCENTES-PESQUISADORES 

 

 A Coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: 

Análise do Comportamento (PEXP), no uso de suas atribuições, e com base em decisão do 

Colegiado reunido em 17/9/2020, faz saber que estarão abertas, do dia 24 de setembro ao dia 8 

de outubro de 2020, as inscrições para o processo de credenciamento interno de 3 (três) 

docentes para integrar o corpo docente do referido Programa, nas linhas de pesquisa do PEXP 

(História e Fundamentos Epistemológicos, Metodológicos e Conceituais da Análise do 

Comportamento; Processos Básicos na Análise do Comportamento; Desenvolvimento de 

Metodologias e Tecnologias de Intervenção) e de acordo com os seguintes critérios: 

 
I – DAS INSCRIÇÕES 
 

Art. 1° As inscrições para o Processo de Credenciamento deverão ser feitas, on-line, por meio de 

requerimento que será disponibilizado na página https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-

e-doutorado/psicologia-experimental-analise-do-comportamento#formularios-e-documentos , 

juntando-se: 

1. Requerimento de inscrição (Anexo a este Edital); 

2. Curriculum Lattes atualizado (até setembro de 2020) dos últimos quatro anos 

(acompanhado de documentos digitais comprobatórios); 

3. Cópia digital dos diplomas de Psicologia e Doutorado; 

4. Histórico escolar da Pós-Graduação; 

5. Cópia dos documentos pessoais (CPF e RG); 

6. Memorial descritivo; 

7. Proposta de trabalho contendo: 

7.1 Descrição de atividades de pesquisa em desenvolvimento; 

7.2 Indicação de eventual vinculação a Grupo de Pesquisa e/ou Linhas de Pesquisa do 

PEXP.  
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II – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS 

 
 

 Art. 2° Os candidatos deverão cumprir os seguintes requisitos: 

1. Ter título de psicólogo como formação de graduação;  

2. Ser professor da PUC-SP, com no mínimo TP-10, no semestre de inscrição para o 

processo de credenciamento;  

3. Ter titulação de doutor na data de inscrição no processo de credenciamento;  

4. Ter experiência didática em Análise do Comportamento em Instituição de Ensino 

Superior;   

5. Ter conhecimento teórico conceitual sobre Análise do Comportamento;  

6. Ter desenvolvido pesquisas e a tese de doutorado de acordo com uma das três linhas de 

pesquisa do PEXP; 

7. Ter publicações de artigos/obras relevantes de acordo com as exigências do Sistema 

Nacional de Pós-graduação e compatíveis com as Linhas de Pesquisa do PEXP;   

8. Ter apresentado trabalhos em congressos nacionais e/ou internacionais compatíveis com 

as Linhas de Pesquisa do PEXP;  

9. Ter disponibilidade de horário para participar das reuniões regulares do Colegiado, do 

Departamento, do Laboratório de Psicologia Experimental e, eventualmente, de reuniões 

extraordinárias. 

10. Ter disponibilidade para ocupar esta vaga no 1º semestre de 2021. 

11. Ter disponibilidade para, se necessário, futuramente assumir outras disciplinas do 

Programa e da graduação (conforme exigência da CAPES em relação aos Programas 

de Pós-Graduação no quesito Integração com a Graduação). 

 
III – DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 

 
Art. 3° O processo de seleção para o credenciamento constará de análise da documentação 

apresentada e entrevista com os candidatos. 

Art. 4º A nota mínima para a classificação será 7 (sete) pontos de um total de 10 (dez) pontos. 

Comporão a nota: a avaliação do currículo, do memorial, da proposta de trabalho e da 

entrevista.  
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Art. 5º A banca examinadora será composta por 03 (três) professores doutores, credenciados na 

Pós-Graduação da PUC-SP, sendo 01 (um) docente pertencente ao quadro do PEXP, 01 (um) 

outro docente da Faculdade a que se vincula o Programa e por 01 (um) terceiro docente à 

escolha da Coordenação do PEXP.  

§ 1º Não devem participar da Banca os Diretores ou Diretores Adjuntos das Faculdades.  

Art. 6º O credenciamento não garante aos docentes o exercício de atividades no Programa, 

ficando o exercício condicionado às necessidades acadêmicas e ao disposto nas normas da 

Universidade. 

 

IV. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO  

 

Art. 7º O processo de credenciamento obedecerá às etapas e datas a seguir:  

a) Divulgação do Edital: no site https://www.pucsp.br/drh/editais-para-selecao-de-

professores  - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e no 

site  https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/psicologia-

experimental-analise-do-comportamento#formularios-e-documentos de 24 de setembro 

a 8 de outubro de 2020; 

b) Inscrições: de 9 a 22 de outubro de 2020;  

c) Horário das inscrições: até 23h59min de 22 de outubro de 2020 (horário de Brasília);  

d) Endereço das inscrições: https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-

doutorado/psicologia-experimental-analise-do-comportamento#formularios-e-

documentos 

e) Avaliação dos documentos e da Proposta: de 23 a 27 de outubro de 2020;  

f) As entrevistas serão agendadas pela Comissão Examinadora entre 28 e 30 de outubro de 

2020.  

g) Art. 8º O Resultado  será  publicado nos sites https://www.pucsp.br/drh/editais-para-

selecao-de-professores  - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde  e no 

https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/psicologia-experimental-

analise-do-comportamento#formularios-e-documentos, até 6 de novembro de 2020.  
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Art. 9º Não serão divulgadas as razões da não aprovação no credenciamento.  

Art. 10º O prazo máximo para a interposição de recurso pelos candidatos será de 05 (cinco) 

dias úteis após a publicação do resultado do Processo Seletivo.  

Art. 11º Os casos omissos serão decididos pela Banca Examinadora, designada pelo Colegiado 

para o processo de credenciamento e, se necessário, pela Direção da Faculdade.  

 
 

São Paulo, 21 de setembro de 2020. 

 
 

Profª Drª Mônica Helena Tieppo Alves Gianfaldoni 
Coordenadora do Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento 
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REQUERIMENTO 

 

CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES 

 

 

_________________________________________________________________,  

Docente efetivo da PUC/SP tendo defendido sua Tese de Doutoramento na 

(Universidade) ____________________________________________________, 

em ____/ ____/ _____, vem requerer a sua inscrição no processo de 

credenciamento de professor do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Psicologia Experimental: Análise do Comportamento. 

 

   Nestes termos, 

   P. deferimento. 

 

 

 

São Paulo, _____ de ______________ de 2020 
 

 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 


