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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE Evolução do Comportamento Humano
PROGRAMA DO CONCURSO
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Filogenia Humana: Ambiente ancestral e seleção natural
Influências genéticas e ambientais sobre o comportamento
Comportamento alimentar
Adaptações da cognição humana para as trocas sociais
Coalizão de grupo
Sistemas sociais de cooperação
Seleção sexual: escolha de parceiros
Sistema de acasalamento e manutenção dos relacionamentos
Investimento parental e Seleção de parentesco
Psicopatologia evolucionista

RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA

1.
2.
3.
4.

Influências genéticas e ambientais sobre o comportamento
Sistemas sociais de cooperação
Seleção sexual: escolha de parceiros
Adaptações da cognição humana para as trocas sociais
5. Investimento parental e seleção de parentesco

EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

O Departamento de Fisiologia do Centro de Biociências da UFRN atualmente é responsável
pelo ensino de Fisiologia para os cursos da área de Saúde e Biológicas e contém o Laboratório
de Evolução do Comportamento Humano (LECH) em estreita relação com o Programa de PósGraduação em Psicobiologia. Assim, esperamos que o docente selecionado apresente projeto de
atuação profissional no qual suas atividades estejam inseridas dentro das linhas de pesquisa do
LECH. O docente deve demonstrar também a capacidade de captar recursos financeiros e
desenvolver de forma autônoma suas pesquisas, incluindo o estabelecimento de colaborações
com os outros pesquisadores nacionais e estrangeiros. É esperado ainda, que as atividades de
pesquisa desenvolvidas pelo docente estejam integradas ao Programa de Pós-Graduação em

Psicobiologia (Conceito 6- CAPES) contribuindo com a formação de recursos humanos em
nível de pós-graduação. O docente selecionado deverá apresentar produção acadêmica na forma
de artigos e/ou livros/capítulos predominantemente internacionalizada e prioritariamente nos
estratos A1-B1 do QUALIS da área, de modo a atender aos critérios mínimos de
credenciamento no Programa de Pós-graduação em Psicobiologia. O docente poderá também ter
uma participação ativa em projetos de extensão desenvolvidos na temática de Evolução do
Comportamento Humano, Comportamento animal, Fisiologia da reprodução de forma integrada
com os seus projetos de ensino e de pesquisa. Além disso, espera-se que o docente aprovado no
concurso de Evolução do Comportamento Humano tenha capacidade de atuar tanto nas
disciplinas relacionadas aos aspectos evolutivos do comportamento humano, bem como, nas
disciplinas da área de comportamento animal e de cognição, oferecidas para os cursos de
graduação nas áreas de atuação do Departamento de Fisiologia. Fica claro, portanto, que a
atuação no ensino do docente poderá não ficar restrita ao tema de Evolução do Comportamento
Humano. O projeto de ensino do docente deverá estar em conformidade com as necessidades
dos cursos nos quais ele poderá lecionar. Desta forma, espera-se que o docente passe a conhecer
os projetos pedagógicos dos cursos que o mesmo se propõe a atuar conforme as disciplinas
oferecidas pelo Departamento. Espera-se também que o docente participe de atividades de
formação continuada bem como em órgãos relacionados à atividade pedagógica dos cursos, tais
como Colegiados e Núcleos Docentes Estruturantes.

