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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 2019.  

  

PREÂMBULO 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 28/05/2019, no uso de suas atribuições 

legais, torna público e estabelece o Edital Nº 04/2019, de retificação do Edital Nº 03/2019, nos 

itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital.  

  

Resolve cancelar a Parte de questões discursivas da Prova Escrita do nível Doutorado 

devido à detecção de erro material na aplicação da parte discursiva da prova, na qual as 

condições entre os candidatos não foram idênticas, portanto, não sendo respeitada a isonomia 

entre os candidatos.  

 

Os candidatos ao curso de Doutorado são convocados a realizar a nova Prova Escrita (apenas as 

questões discursivas) no dia 03 de junho de 2019, às 8h da manhã. 

 

O Cronograma para o nível Mestrado permanece inalterado.  

 

Dessa forma fica alterado o Cronograma somente para o nível Doutorado, conforme as 

especificações a seguir: 

 

Onde se lê:  

 

7 DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo 

seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela 

abaixo: 



                  UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  
  DECANATO DE PÓS-GRADUAÇÃO - DPG  
 

Data  Etapa  Horário  

15/04/2019 a 
10/05/2019 

- Inscrições 08:30-11:30 
14:30-17:30 

13/05/2019 - Divulgação da homologação das 
inscrições 

18:00 (provável) 

14 e 15/05/2019 - Apresentação dos 

requerimentos de 

reconsideração e de recursos 

das inscrições 

08:30-11:30 
14:30-17:30 

 
16/05/2019 

- Publicação do resultado 
dos requerimentos e 
recursos 

 
18:00 (provável) 

 
 
 
17/05/2019 

- Divulgação do resultado 
da avaliação do Projeto 
de Tese de Doutorado 
- Divulgação do local e horário 
de realização da 
Provas Escrita 

 
 
 
12:00 (provável) 

 
 
20 e 21/05/2019 

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

 
 
08:30-11:30 
14:30-17:30 

 
22/05/2019 

- Publicação do resultado 
dos requerimentos e 
Recursos 

 
18:00 (provável) 

23/05/2019 - Aplicação da Prova Escrita 14:00-18:00  

29/05/2019 - Divulgação do resultado da 
Prova Escrita 

18:00 (provável) 

 
 
30 e 31/05/2019 

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

 
08:30-11:30 
14:30-17:30 

 
 
 
03/06/2019 

- Publicação do resultado 
dos requerimentos e 
recursos 
- Divulgação do local e horário 
de realização da Prova Oral 

 
 
 
18:00 (provável) 

05/06/2019 
18/06/2019 

- Aplicação da Prova Oral 08:00-18:00 



                  UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  
  DECANATO DE PÓS-GRADUAÇÃO - DPG  
 

21/06/2019  - Divulgação dos resultados da  
Prova Oral  
- Divulgação dos resultados da  
Prova de Títulos (Doutorado)  

18:00 (provável)  

24 e 25/06/2019  - Apresentação dos requerimentos 
de reconsideração e de recursos do 
resultado da Prova Oral e da Prova 
de Títulos  

08:30-11:30  
14:30-17:30  

26/06/2019  - Publicação do resultado dos 
requerimentos e recursos  
- Divulgação da lista dos 
candidatos aprovados  

18:00 (provável)  

Até 31/07/2019  - Confirmação por escrito de 
ingresso no curso por parte do 
candidato selecionado - 
Entrega do comprovante de 
proficiência na língua inglesa 

08:30-11:30  
14:30-17:30  

09/08/2019  - Publicação do Resultado Final  18:00 (provável)  

 
 
 

Leia-se:  

 

7 DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo 

seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo: 

 
Data  Etapa  Horário  

03/06/2019  - Aplicação da Prova Escrita   08:00-12:00   

03/06/2019  - Divulgação do resultado da Prova  
Escrita  

18:00 (provável)  

04 e 05/06/2019  - Apresentação dos requerimentos 
de reconsideração e de recursos do 
resultado da Prova Escrita  

08:30-11:30  
14:30-17:30  
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05/06/2019  - Publicação do resultado dos 
requerimentos e recursos  
- Divulgação do local e horário 
de realização da Prova Oral  

18:00 (provável)  

06/06/2019  
   

18/06/2019  

- Aplicação da Prova Oral  08:00-18:00  

21/06/2019  - Divulgação dos resultados da  
Prova Oral  
- Divulgação dos resultados da  
Prova de Títulos (Doutorado)  

18:00 (provável)  

24 e 25/06/2019  - Apresentação dos requerimentos 
de reconsideração e de recursos do 
resultado da Prova Oral e da Prova 
de Títulos  

08:30-11:30  
14:30-17:30  

26/06/2019  - Publicação do resultado dos 
requerimentos e recursos  
- Divulgação da lista dos 
candidatos aprovados  

18:00 (provável)  

Até 31/07/2019  - Confirmação por escrito de 
ingresso no curso por parte do 
candidato selecionado - 
Entrega do comprovante de 
proficiência na língua inglesa 

08:30-11:30  
14:30-17:30  

09/08/2019  - Publicação do Resultado Final  18:00 (provável)  

 

 

Brasília, 28 de maio de 2019. 

 

Profª. Drª. Raquel Maria de Melo 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento 

Departamento de Processos Psicológicos Básicos 

Instituto de Psicologia 

Universidade de Brasília 

  

  


