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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO
EDITAL No 06/2016
SELEÇÃO DE CANDIDATOS AS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO PARA OS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E
DOUTORADO PARA O PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2017

1. PREÂMBULO
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento (PPGCdC), no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece a retificação do Edital
Nº 05/2016 nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do Edital.

Item 3.
Onde se lê:
3.5.6

Cópia de um dos seguintes Diplomas/Certificados/Declarações de
proficiência na língua inglesa. Somente serão aceitos aqueles obtidos nos
dois anos anteriores à data de publicação deste Edital e entregues no ato
da inscrição ou até a data estabelecida no Item 7 deste edital. O
candidato que não entregar o comprovante até a data estabelecida será
desclassificado e automaticamente excluído do processo de seleção.

3.5.6

Cópia de um dos seguintes Diplomas/Certificados/Declarações de
proficiência na língua inglesa. Somente serão aceitos aqueles obtidos nos
quatro anos anteriores à data de publicação deste Edital e entregues no
ato da inscrição ou até a data estabelecida no Item 7 deste edital. O
candidato que não entregar o comprovante até a data estabelecida será
desclassificado e automaticamente excluído do processo de seleção. Os
candidatos que tiverem concluído o curso de Mestrado em Ciências do
Comportamento no PPG-CdC/IP/UnB não precisarão apresentar cópia de
Diplomas/Certificados/Declarações de proficiência na língua inglesa.
Estes candidatos deverão entregar uma cópia do Diploma de Mestrado
obtido no PPG-CdC/IP/UnB ou Declaração de Conclusão do Curso de
Mestrado.

Leia-se:

Item 7.
Onde se lê:
Data
17/10/2016 a
11/11/2016

Etapa
Período de inscrições

Horário
09h00min às 12h00min
14h30min às 17h30min

2
16/11/2016
21/11/2016 a
28/11/2016

29/11/2016
02/12/2016
(data provável)
05/12/2016
08/12/2016 a
16/12/2016

Divulgação da Homologação
das inscrições
Avaliação do Pré-Projeto de
Pesquisa ou Projeto de
Pesquisa com Arguição Oral (*)
Divulgação do resultado da
Avaliação do Pré-Projeto de
Pesquisa ou Projeto de
Pesquisa com Arguição Oral

17h00min
08h00min

17h00min

Avaliação de Currículo
Divulgação do resultado final
(**)
Confirmação por escrito de
ingresso no curso por parte do
candidato selecionado

17h00min
09h00min às 12h00min
14h30min às 17h30min

(*) Conforme o item 9.1.10 deste edital, os candidatos deverão comparecer com
antecedência de 30 (trinta) minutos, munidos de documento oficial de identidade
com fotografia. O descumprimento dessa norma acarretará na eliminação do
candidato.
(**) Condicionado à apresentação do comprovante de aprovação na prova de
proficiência em inglês, conforme item 3.5.6

Leia-se:
Data
17/10/2016 a
11/11/2016
16/11/2016
21/11/2016 a
28/11/2016

29/11/2016
02/12/2016
(data provável)
05/12/2016

08/12/2016 a
16/12/2016

Etapa
Período de inscrições
Divulgação da Homologação
das inscrições
Avaliação do Pré-Projeto de
Pesquisa ou Projeto de
Pesquisa com Arguição Oral (*)
Divulgação do resultado da
Avaliação do Pré-Projeto de
Pesquisa ou Projeto de
Pesquisa com Arguição Oral

Horário
09h00min às 12h00min
14h30min às 17h30min
17h00min
08h00min

17h00min

Avaliação de Currículo
Divulgação do resultado (com
pendência do comprovante
de proficiência na língua
inglesa)
Confirmação por escrito de
ingresso no curso por parte do
candidato selecionado

17h00min

09h00min às 12h00min
14h30min às 17h30min
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20/02/2017

Último dia para entrega de
comprovante de proficiência na
língua inglesa

09h00min às 12h00min
14h30min às 17h30min

22/02/2017

Divulgação do resultado final

17h00min

(*) Conforme o item 9.1.10 deste edital, os candidatos deverão comparecer com
antecedência de 30 (trinta) minutos, munidos de documento oficial de identidade
com fotografia. O descumprimento dessa norma acarretará a eliminação do
candidato.

No Anexo 4.
Onde se lê:
a. Na versão TOEFL-ITP (Test of English as a Foreign Language – Institutional
Testing Program – seção 3 Reading) o candidato ao Mestrado Acadêmico deverá
obter pontuação igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) pontos e o candidato ao
Doutorado deverá obter no mínimo 51 (cinquenta e um) pontos.
b. Na versão TOEFL-IBT (Test of English as a Foreign Language – Internet Based
Testing – seção 1 Reading), o candidato ao Mestrado Acadêmico deverá obter
pontuação igual ou superior a 18 (dezoito) pontos e o candidato ao Doutorado
deverá obter no mínimo 21 (vinte e um) pontos.

Leia-se:
a. Na versão TOEFL-ITP (Test of English as a Foreign Language – Institutional
Testing Program – seção 3 Reading) o candidato ao Mestrado Acadêmico ou ao
Doutorado deverá obter pontuação igual ou superior a 45 (quarenta e cinco)
pontos.
b. Na versão TOEFL-IBT (Test of English as a Foreign Language – Internet-Based
Testing – seção 1 Reading), o candidato ao Mestrado Acadêmico ou ao Doutorado
deverá obter pontuação igual ou superior a 18 (dezoito) pontos.

No Anexo 4.
Onde se lê:
O candidato que já possuir o comprovante do resultado do exame TOEFL®, em
qualquer uma das versões, com pontuação compatível à especificada, e que
estiver dentro do prazo de validade (2 anos), poderá optar por não realizar novo
exame.

Leia-se:
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O candidato que já possuir o comprovante do resultado do exame TOEFL®, em
qualquer uma das versões, com pontuação compatível à especificada, e obtido nos
quatro anos anteriores à data de publicação deste Edital, poderá optar por não
realizar novo exame.

Brasília, 20 de Outubro de 2016.

Profa. Dra. Elenice Seixas Hanna
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento
Departamento de Processos Psicológicos Básicos – Instituto de Psicologia
Universidade de Brasília

