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EDITAL INTERNO PARA CREDENCIAMENTO DE 

DOCENTES-PESQUISADORES 

 

 A Coordenadora do Programa de Estudos de Pós-Graduação em Psicologia 

Experimental: Análise do Comportamento, no uso de suas atribuições, e com base em decisão 

do Colegiado reunido em 25/09/2017, faz saber que: 

 

 Estarão abertas, do dia 19 de outubro ao dia 30 de outubro de 2017, as inscrições para o 

processo de credenciamento interno de um Docente para integrar o corpo docente do Programa 

de Estudos Pós Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento, de acordo 

com os seguintes critérios: 

 

I – DAS INSCRIÇÕES 
 

Art. 1° As inscrições para o Processo de Credenciamento deverão ser realizadas por meio de 

requerimento que será disponibilizado no Expediente do Programa de Psicologia Experimental: 

Análise do Comportamento – Rua Bartira, nº 387, de 19 de outubro ao dia 30 de outubro, 

juntando-se: 

� Requerimento de inscrição (Anexo a este Edital). 

� Curriculum Lattes atualizado (até outubro 1017) dos últimos quatro anos (acompanhado 

de documentos comprobatórios) 

� Cópia dos diplomas de Bacharel, Mestrado e Doutorado; 

� Histórico escolar da Pós-graduação 

� Memorial descritivo circunstanciado  

� Cópia dos documentos pessoais (CPF e RG) e uma Foto 3X4; 

� Descrição das atividades de Proposta de trabalho contendo: 

o pesquisa em andamento; 
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o indicação de eventual vinculação a Grupo de Pesquisa e/ou Linhas de 

Pesquisa do PEPG em Psicologia Experimental: Análise do 

Comportamento (PEXP); 

 

II – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS 
 
 

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

1. Ser psicólogo titulado. 

2. Ter titulação de doutor há pelo menos dois anos na data de inscrição no processo de 

credenciamento. 

3. Ter experiência didática em Análise do Comportamento em IES.  

4. Ter conhecimento teórico conceitual sobre Análise do Comportamento. 

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

pesquisa do PEXP. 

6. 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.  

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

projetos de pesquisa das linhas de pesquisa do PEXP.  

8. Ter orientado Mestrado, Doutorado, projeto de TCC e/ou de Iniciação Científica após a 

titulação de doutor. 

9. Demonstrar conhecimento condizente com as disciplinas ofertadas no PEXP.  

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

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

reuniões extraordinárias. 

11. Ter disponibilidade para ocupar esta vaga no 1º semestre de 2018. 

12. 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). 
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III – O PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 

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

apresentada e entrevista com os candidatos. 

Art. 4° A banca será composta por um professor do Programa, o Coordenador do Programa e 

um professor do Departamento. 

 

IV – PROCESSO SELETIVO 

Art. 5° Primeira fase: 

• De caráter eliminatório, será constituída da análise de Curriculum Vitae (Lattes) e da 

documentação apresentada pelo candidato. 

 

Art. 6° Segunda fase: (para os aprovados na primeira fase) será constituída de aula expositiva 

e/ou arguição oral: 

a) Aula expositiva (40 min) sobre elaboração de projetos de pesquisas e relatórios finais de 

pesquisas nas Linhas de Pesquisa e condizentes com os Projetos do PEXP. 

b) Arguição oral do candidato com base em: 

o Memorial; 

o Conhecimento teórico referente ao perfil das Ementas das Disciplinas deste Edital. 

o Plano de pesquisa a ser desenvolvido na disciplina deste Edital; 

o Proposta de orientação de alunos do Mestrado.  

  
A nota mínima para credenciamento nesta fase é de 7,0 (sete) pontos de um total de 10 (dez) 

pontos. 

 
V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 7° Os candidatos selecionados deverão elaborar o seu plano de trabalho em conjunto com 

professores de Atividades de Pesquisa Supervisionada por ocasião da contratação. 
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VI – DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 

 

Art. 8° O processo de credenciamento obedecerá às etapas e datas a seguir: 

a. Período de inscrição: de 19 de outubro a 30 de outubro de 2017; 

b. Horário das inscrições: das 10:00 às 12:00 e das 14:30 às 17:00; 

c. Local das inscrições: Laboratório de Psicologia - Rua Bartira, nº 387 

d. Data da Segunda Fase:  01 de novembro de 2017, das 9 às 17 horas. 

 

Art. 9° O resultado será divulgado após aprovação pelo Colegiado do Programa de Estudos Pós 

Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento e homologação do 

Conselho da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde - FACHS 

 

Art. 10° Não será divulgado parecer da comissão julgadora e/ou efetuada revisão de processo. 

 

VII -  PUBLICAÇÃO DO EDITAL 
 

Art. 11° O presente Edital deverá ser amplamente divulgado pelo Expediente da Pró-

Reitoria, junto aos Departamentos, afixado nas dependências da Universidade e colocado no 

site do Setor, pelo prazo mínimo de 15 dias. 

 
 
 

São Paulo, 04 de outubro de 2017. 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Paula Suzana Gioia 
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 TP-10, do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Psicologia Experimental: Análise do Comportamento. 

 

   Nestes termos, 

   P. deferimento. 

 

 

 

São Paulo, _____ de ______________ de 2017 
 

 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 


