
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO 
COMPORTAMENTO EM 25/11/2020 EDITAL No 02/2020 

Seleção de Candidatos às vagas no Programa de Pós-Graduação em Ciências do 
Comportamento para os cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado para o 

segundo período letivo de 2020. 

PREÂMBULO 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 25/11/2020, no uso de suas 
atribuições legais, torna público e estabelece o Edital No 02/2020, de retificação do 
Edital No 01/2020, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do 
edital.  

 
Item 3.5.6. 
Onde se lê: 
 

3.5.6 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. Esses documentos deverão ser entregues 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 Diplomas/Certificados/Declarações de proficiência na língua inglesa. 
Estes candidatos deverão enviar Diploma de Mestrado obtido no PPG-
CdC/IP/UnB ou Declaração de Conclusão do Curso de Mestrado.  
  
3.5.6.1 TOEFL-IBT (Test of English as a Foreign Language – Internet Based 
Testing) com pontuação igual ou superior a 18 (dezoito) pontos na seção 
Reading.  Também disponível em home edition (pode ser feito de qualquer 
localidade com acesso a internet e em qualquer momento do dia) em 
https://www.ets.org/s/cv/toefl/at-home/ 

 
3.5.6.2 Cambridge Michigan ECPE (Examination for the Certificate of 
Proficiency in English) com pontuação igual ou superior a 650 (seiscentos e 
cinquenta) pontos.  
  

3.5.6.3 IELTS Acadêmico com pontuação igual ou superior a 6 (nota geral ou 
reading).  

  

3.5.6.4 Cambridge English: Advanced (mínimo CAE/C).  

  

3.5.6.5 English: Proficiency (mínimo CPE/C).  

 
 
 
 



Leia-se: 
 
3.5.6 Um dos seguintes Diplomas/Certificados/Declarações de proficiência na língua 
inglesa. Somente serão aceitos aqueles obtidos nos cinco anos anteriores à data de 
publicação deste Edital. Esses documentos deverão ser entregues 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 
Diplomas/Certificados/Declarações de proficiência na língua inglesa. Estes candidatos 
deverão enviar Diploma de Mestrado obtido no PPG-CdC/IP/UnB ou Declaração de 
Conclusão do Curso de Mestrado.  

  
3.5.6.1 TOEFL-IBT (Test of English as a Foreign Language – Internet Based 
Testing) com pontuação igual ou superior a 18 (dezoito) pontos na seção 
Reading.  Também disponível em home edition (pode ser feito de qualquer 
localidade com acesso a internet e em qualquer momento do dia) em 
https://www.ets.org/s/cv/toefl/at-home/ 
 
3.5.6.2. TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language – Institutional 
Testing Program) – pontuação igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) pontos na 
seção Reading. 
  
3.5.6.3. Cambridge Michigan ECPE (Examination for the Certificate of 
Proficiency in English) com pontuação igual ou superior a 650 (seiscentos e 
cinquenta) pontos.  
  
3.5.6.4.  IELTS Acadêmico com pontuação igual ou superior a 6 (nota geral ou 
Reading).  
  
3.5.6.5. Cambridge English: Advanced (mínimo CAE/C).  
  
3.5.6.6.  English: Proficiency (mínimo CPE/C).  
 
3.5.6.7.  TEAP (Test of English for Academic Purposes) – Nível mínimo: B2 na 
seção Reading. 
 
3.5.6.8. Cambridge FCE (First Certificate in English) – B2 first 
 
3.5.6.9. Oxford Test of English – Nível mínimo: B2 na seção Reading 
 
3.5.6.10. Diploma correspondente a nível intermediário ou superior nas seguintes 
instituições de ensino de inglês: Casa Thomas Jefferson, Cultura Inglesa, Instituto 
Brasil-Estados Unidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Item 7 
 
Onde se lê: 
 

Data  Etapa  Horário em 

Brasília 

07/12/2020 

a 

11/12/2020 

- Inscrições  a partir de 

00:00 h do dia 

07/11/2020 até 

às 18:00 h do 

dia 11/11/2020. 

12/12/2020 - Divulgação da homologação das inscrições  12:00 

(provável)  

14/12/2020 

e 

15/12/2020  

- Apresentação dos requerimentos de reconsideração e 

de recursos das inscrições  

a partir de 

00:00 h do dia 

14/11/2020 até 

às 18:00 h do 

dia 15/11/2020. 

16/12/2020 - Publicação do resultado dos requerimentos e recursos 

- Divulgação do resultado da avaliação do Projeto de 

Tese de Doutorado 

- Publicação do horário e plataforma para a realização 

da Prova Escrita 

  

18:00 

(provável)  

17/12/2020 

e 

18/12/2020 

- Apresentação dos requerimentos de reconsideração e 

de recursos do resultado da avaliação do Projeto de 

Tese de Doutorado  

a partir das 

00:00 h do dia 

17/11/2020 até 

às 18:00 h do 

dia 18/11/2020 

21/12/2020 - Publicação do resultado dos requerimentos e recursos  18:00 

(provável)  

04/01/2021  - Aplicação da Prova Escrita entre 08:00 h e 

18:00 h   

05/01/2021 - Divulgação do resultado da Prova Escrita  18:00 h 

(provável)  



06/01/2021 

e 

07/01/2021 

- Apresentação dos requerimentos de reconsideração e 

de recursos do resultado da Prova Escrita  

a partir das 

00:00 h do dia 

06/01/2021 até 

às 18:00 h do 

dia 07/01/2021 

09/01/2021  - Publicação do resultado dos requerimentos e recursos  

- Divulgação do horário e plataforma para a realização 

da Prova Oral  

12:00 

(provável)  

11/01/2021 

e 

12/01/2021 

- Aplicação da Prova Oral  entre 08:00 h e 

18:00 h.  

13/01/2021  - Divulgação dos resultados da Prova Oral  

- Divulgação dos resultados da Prova de Títulos 

(Doutorado)  

18:00 

(provável)  

14/01/2021 

e 

15/01/2021 

- Apresentação dos requerimentos de reconsideração e 

de recursos do resultado da Prova Oral e da Prova de 

Títulos  

a partir de 

00:00 h do dia 

14/01/2021 até 

às 18:00 h do 

dia 15/01/2021 

18/01/2021  - Publicação do resultado dos requerimentos e recursos  

- Divulgação da lista dos candidatos aprovados  

18:00 

(provável)  

19/01/2021 

e 

20/01/2021  

- Confirmação por escrito de ingresso no curso por 

parte do candidato selecionado; 

- Entrega do comprovante de proficiência na língua 

inglesa; 

- Entrega da documentação mencionada nos itens 3.8 e 

3.9  

a partir de 

00:00 h do dia 

19/01/2021 até 

às 18:00 h do 

dia 20/01/2021 

21/01/2021  

 

- Publicação do Resultado Final  18:00 

(provável)  

 
 
 
 
 
 
 
 



Leia-se: 
 

Data Etapa Horário em 
Brasília 

07/12/2020 
a 

11/12/2020 
- Inscrições  

a partir de 00:00h 
do dia 07/12/2020 
até às 18:00h do 
dia 11/12/2020. 

12/12/2020 - Divulgação da homologação das inscrições  12:00 (provável)  

14/12/2020 
e 

15/12/2020 

- Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de 
recursos das inscrições  

a partir de 00:00h 
do dia 14/12/2020 
até às 18:00h do 
dia 15/12/2020. 

16/12/2020 

- Publicação do resultado dos requerimentos e recursos 
- Divulgação do resultado da avaliação do Projeto de Tese de 
Doutorado 
- Publicação do horário e plataforma para a realização da Prova 
Escrita 

18:00 (provável)  

17/12/2020 
e 

18/12/2020 

- Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de 
recursos do resultado da avaliação do Projeto de Tese de 
Doutorado  

a partir de 00:00h 
do dia 17/12/2020 
até às 18:00h do 
dia 18/12/2020 

21/12/2020 - Publicação do resultado dos requerimentos e recursos  18:00 (provável)  

04/01/2021 - Aplicação da Prova Escrita entre 08:00h e 
18:00h   

05/01/2021 - Divulgação do resultado da Prova Escrita  18:00h (provável)  

06/01/2021 
e 

07/01/2021 

- Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de 
recursos do resultado da Prova Escrita  

a partir de 00:00h 
do dia 06/01/2021 
até às 18:00h do 
dia 07/01/2021 

09/01/2021 
- Publicação do resultado dos requerimentos e recursos  
- Divulgação do horário e plataforma para a realização da 
Prova Oral  

12:00 (provável)  

11/01/2021 
e 

12/01/2021 
- Aplicação da Prova Oral  entre 08:00h e 

18:00h.  

13/01/2021 - Divulgação dos resultados da Prova Oral  
- Divulgação dos resultados da Prova de Títulos (Doutorado)  18:00 (provável)  

14/01/2021 
e 

15/01/2021 

- Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de 
recursos do resultado da Prova Oral e da Prova de Títulos  

a partir de 00:00h 
do dia 14/01/2021 
até às 18:00h do 
dia 15/01/2021 

18/01/2021 
- Publicação do resultado dos requerimentos e recursos  
- Divulgação da lista dos candidatos aprovados  18:00 (provável)  



19/01/2021 
e 

20/01/2021 

- Confirmação por escrito de ingresso no curso por parte do 
candidato selecionado; 
- Entrega do comprovante de proficiência na língua inglesa; 
- Entrega da documentação mencionada nos itens 3.8 e 3.9  

a partir de 00:00h 
do dia 19/01/2021 
até às 18:00h do 
dia 20/01/2021 

21/01/2021 - Publicação do Resultado Final  18:00 (provável)  

 

Brasília, 25 de novembro de 2020  
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Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento PPG-CdC 
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