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EDITAL PRPPGI Nº 24/2022 

PROCESSO SELETIVO DISCENTE PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PSICOLOGIA - CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO - ANO LETIVO 2023 

 

PORTARIA Nº 010/2022/CGPSI, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

A Comissão Gestora do Processo Seletivo Discente para o Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, no uso das atribuições 

legais e em conformidade com as normas estabelecidas pelo Edital PRPPGI nº 24/2022, resolve: 

 

1. COMUNICAR que o recurso interposto contra o resultado da Avaliação do Projeto de Pesquisa elencado 

a seguir foi CONHECIDO; 

2. INFORMAR a decisão quanto ao recurso interposto (vide a seguir), de acordo com o número de 

identificação, com a data de recebimento e parecer da comissão: 

 

NÚMERO DE 

IDENTIFICAÇÃO 

DATA DE 

RECEBIMENTO 

PARECER 

25656000 15/11/22 – 12:18 h INDEFERIDO – O projeto de pesquisa apresentado 

não esclareceu em qual dos três interesses de pesquisa 

do orientador pretendido (Anexo I do edital) ele se 

enquadra. O recurso apresentado também não 

esclareceu esse ponto, mencionando apenas “acredito 

que encaixe na proposta do Professor Ângelo Augusto 

direcionada ao Comportamento Social, dentro da linha 

de Pesquisa I”. Dentre os interesses de pesquisa do 

orientador pretendido, o único que menciona 

explicitamente “comportamento social” é o “(1) 

Analisar experimentalmente o comportamento social 

(em especial a imitação e a aprendizagem 

observacional), a ‘dinâmica de grupo’ (cooperação, 
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macrocomportamento etc.) e a evolução cultural (em 

especial metacontingências e seleção cultural) para 

compreender fenômenos sociais complexos como o 

racismo, a corrupção e a sustentabilidade ambiental.” 

(itálicos acrescentados) Quanto a esse interesse de 

pesquisa, a proposta é realizar análise experimental 

dos temas – do mesmo modo que o interesse (2), 

apresentado no mesmo local. O projeto, entretanto, 

propõe uma pesquisa bibliográfica. Ademais, o 

interesse explicita o foco na imitação e na 

aprendizagem observacional, o que o projeto não 

contempla. 

 

3. INFORMAR que o resultado da Avalição do Projeto de Pesquisa, após a interposição de recursos, mantêm-se 

aquele indicado na PORTARIA Nº 009/2022/CGPSI, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022. 

Petrolina/PE, 18 de novembro de 2022. 

 

Angelo Augusto Silva Sampaio 

Presidente da Comissão Gestora do Processo Seletivo Discente 

Matrícula SIAPE 1672870 

 


