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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO
EDITAL No 02/2018
SELEÇÃO DE CANDIDATOS AS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO PARA OS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E
DOUTORADO PARA O SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2018

1. PREÂMBULO
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento (PPG- CdC), no uso
de suas atribuições legais, torna público e estabelece a retificação do Edital Nº 01/2018 nos itens a seguir
descritos, mantendo inalterados os demais itens do Edital.

Item 5.2
Onde se lê:
a) conhecimento dos conceitos básicos e relevantes da área escolhida, clareza no desenvolvimento
das ideias e conceitos e uso correto da linguagem na versão escrita do pré-projeto/projeto: 0,5 (meio)
pontos;
b) adequação ao tempo previsto na apresentação oral: 0,5 (meio) ponto;
c) capacidade de organizar e expor as ideias sobre o projeto, demonstrando clareza, objetividade e
análise crítica: 2,5 (dois e meio) pontos;
d) descrição e justificativa do delineamento de pesquisa: 2,5 (dois e meio) pontos;
e) conhecimento em metodologia científica em relação à linha de pesquisa do pré-projeto/projeto:
2,0 (um) ponto;
Leia-se:
a) conhecimento dos conceitos básicos e relevantes da área escolhida, clareza no desenvolvimento
das ideias e conceitos e uso correto da linguagem na versão escrita do pré-projeto/projeto: 0,5 (meio)
ponto;
b) adequação ao tempo previsto na apresentação oral: 0,5 (meio) ponto;
c) capacidade de organizar e expor as ideias sobre o projeto, demonstrando clareza, objetividade e
análise crítica: 2,5 (dois e meio) pontos;
d) descrição e justificativa do delineamento de pesquisa: 2,5 (dois e meio) pontos;
e) conhecimento em metodologia científica em relação à linha de pesquisa do pré-projeto/projeto:
2,0 (dois) pontos;
Brasília, 22 de maio de 2018.
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