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PUCSP 2022 

Processo Seletivo do Curso Psicologia Experimental: Análise do Comportamento 

Prezado (a) Candidato (a), 

Nesta página, você encontrará as informações e orientações necessárias para realizar a 

sua inscrição. Portanto, solicitamos que as leia atentamente antes de dar continuidade: 

As inscrições deverão ser feitas até o dia 20/12/2021 

Da Seleção: 

Serão oferecidas 80 vagas. 

A Seleção será feita por meio de análise de documento do candidato, que deve ser 

anexada no Portal de Inscrições. 

Da Documentação: 

Os documentos obrigatórios para a participação no processo seletivo são: 

-Currículo simples resumido (máximo de uma página) contendo informações sobre 

formações complementares em Análise do Comportamento, quando houver 

 -Carta com uma breve apresentação e com informações sobre as razões do interesse 

em participar do curso e as expectativas com o curso 

-Cópia do histórico escolar de Graduação 

-Cópia simples do comprovante de residência (contendo CEP) 

-Cópia simples RG e CPF 

Os documentos devem ser anexados até o dia no Portal de Inscrições. 

Do Resultado: 

O resultado da seleção será publicado em 04/01/2021 na página do curso. Caso haja 

vagas remanescentes, serão realizadas novas chamadas. Não caberá recurso relativo ao 

resultado da seleção. 

Da Matrícula: 

No dia o setor de Atendimento enviará por e-mail as orientações para a realização da 

matrícula, aceite o Contrato Online e emissão do Boleto para pagamento do curso. 
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PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 

O candidato portador de necessidades especiais deverá entrar em contato com o 

departamento de Seleção, pelo e-mail inscricaosaecontinuada@pucsp.br, especificando 

suas necessidades para obter o atendimento adequado durante a realização do curso. 

Disposições Gerais: 

Declaro que: 

a) A prosseguir com minha inscrição, estou ciente das presentes instruções e 

aceito as condições do processo seletivo, tais como se acham no presente 

informativo e nas informações (data da seleção, relação dos documentos 

necessários para a participação na seleção, horários e dias da semana, local e 

perfil do curso e período de matrícula) disponíveis no site da Educação 

Continuada; 

b) Se houver inexatidão de informações por mim prestadas e/ou irregularidade de 

documentos, mesmo que verificado posteriormente, a minha inscrição será 

anulada e a minha aprovação revogada, com todas as decorrências, sem 

prejuízo das demais medidas de ordem administrativas, civil e/ou criminal; 

c) Nos casos omissos nestas disposições gerais, aguardarei pronunciamento final 

da Educação Continuada e da coordenação do Curso de Verão em Psicologia 

Experimental, ambos pertencentes a PUCSP; 

d) Estou ciente de que a realização do curso está condicionada à efetivação do 

número mínimo de matrículas. 

Das Aulas 

Período: 10 e 21 de janeiro de 2022 

Horário: de Segunda a Sexta das 9h às 13h e das 14h às 18h 

Carga Horária: 80 horas 

As aulas serão online síncronas. 
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