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I. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 
 

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia articula-se em dois níveis: Mestrado e Doutorado. O 

curso de Mestrado visa desenvolver e aprofundar a competência científica profissional dos 

graduados, bem como propiciar condições acadêmicas para que estes possam contribuir para o 

desenvolvimento da pesquisa e da produção científica na área de Sociologia. O curso de Doutorado 

tem por finalidade proporcionar formação científica e cultural mais ampla e aprofundada do que o 

Mestrado, desenvolvendo a capacidade de pesquisa e a criatividade científica.  

 

1. CREDENCIAMENTO 

 

O Curso de Mestrado em Sociologia foi credenciado em 31/01/1985 e o Curso de Doutorado em 

Sociologia foi reconhecido pela Portaria MEC 2.609, de 25/08/2004. No Processo Avaliatório 

CAPES, referente ao triênio 2010/2012, o Programa de Pós-Graduação em Sociologia recebeu 

conceito "6". 
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2. INTEGRALIZAÇÃO 

 

O curso de Mestrado em Sociologia deverá ser integralizado em um mínimo de 12 meses e máximo 

de 37 meses. 

 

O curso de Doutorado em Sociologia deverá ser integralizado em um mínimo de 24 meses e 

máximo de 61 meses. 

 

 

3. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Para obter o título de Mestre em Sociologia o aluno deverá cumprir o total de 20 créditos em disciplinas 

conforme exigido no Regulamento do Programa; ser aprovado no Exame de Qualificação e ter 

demonstrado aptidão em pelo uma língua estrangeira. 

 

Para obter o título de Doutor o aluno deverá cumprir o total de 16 créditos em disciplinas exigidos no 

Regulamento do Programa; ser aprovado no Exame de Qualificação e ter demonstrado aptidão em 

pelo menos duas línguas estrangeiras. 

 

 

4. LINHAS DE PESQUISA 

 

As Linhas de Pesquisa resultam dos desdobramentos e da diversificação temática dos projetos 

desenvolvidos pelos docentes e pelos alunos. O Programa de Pós-Graduação em Sociologia é 

composto por quatro linhas de pesquisa: 

 

4.1. Teoria e Pensamento Sociológico 

 

Esta linha de pesquisa se fundamenta no processo de formação histórica da sociologia como 

campo do saber, balizada pelos processos de ensino e investigação de autores clássicos e 

contemporâneos, tanto estrangeiros quanto brasileiros. A linha contempla o estudo de autores 

e temas amplamente consolidados pela tradição sociológica e pela teoria social, bem como 

temas e autores emergentes, que tem problematizado e dado continuidade a tal tradição. Em 

constante conexão com as demais linhas de pesquisa e a multiplicidade de projetos que são 

desenvolvidos no programa, esta linha visa assegurar a reflexão, a crítica e a investigação 

sistemática e aprofundada de diferentes correntes teóricas e expressões do pensamento social, 

com suas contradições, desafios e conexões com os processos históricos e as metodologias do 

campo sociológico. Visa, assim, estimular e fomentar a elaboração teórica em sociologia.  

 

Docentes: Gilda Figueiredo Portugal Gouvêa; Jesus José Ranieri; Josué Pereira da Silva; 

Leila da Costa Ferreira; Maria Lygia Quartim de Moraes; Mariana Miggiolaro Chaguri; 

Mário Augusto Medeiros da Silva; Michel Nicolau Netto; Renato José Pinto Ortiz; Ricardo 

Luiz Coltro Antunes; Rubem Murilo Leão Rego; Sílvio César Camargo; Thomas Patrick 

Dwyer. 

 

4.2. Cultura  

 

Esta linha recobre uma ampla área de interesse quanto à problemática cultural em suas 

acepções histórica, teórica e empírica. Os interesses que envolvem as pesquisas sobre cultura 

podem se correlacionar com a investigação de temas e transformações da sociedade 

contemporânea. Nesta linha estão contemplados estudos que podem ser considerados mais 

http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=gilda&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=jesus&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=leila&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=maria&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=renato&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=rantunes&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=rantunes&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=rubem&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=silvio&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=thomas&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=thomas&menu=menudocente
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clássicos, como sociologia da literatura e da arte, ao lado de uma ampla gama de outros temas 

e problemas tais como: cultura brasileira, identidade, indústria cultural, cultura e política, e 

trajetórias intelectuais e artísticas. Contempla ainda estudos sobre educação e outras 

intersecções entre cultura e processos sociais contemporâneos. Acrescem-se investigações e 

reflexões transversais sobre a produção e circulação de ideias e bens culturais, diversidade, 

periferias, gênero, subjetividades e capitalismo. O espectro de temas fornece a possibilidade 

de estudos teóricos e empíricos quanto à acepção do termo cultura e ao mesmo tempo visa 

estimular reflexões quanto aos processos sociais característicos da contemporaneidade.  

 

Docentes: Gilda Figueiredo Portugal Gouvêa; Marcelo Siqueira Ridenti; Maria Lygia 

Quartim de Moraes; Mariana Miggiolaro Chaguri; Mário Augusto Medeiros da Silva; Michel 

Nicolau Netto; Pedro Peixoto Ferreira; Renato José Pinto Ortiz; Sílvio César Camargo. 

 

4.3. Ambiente e Tecnologia 

 

Esta linha aborda as relações entre tecnologia e ambiente de uma perspectiva sociológica, 

considerando as mútuas implicações das transformações ambientais e tecnológicas em 

diferentes contextos sociais. Se muitas vezes o progresso técnico encontrou no meio natural 

seu limite ou sua inspiração para superar-se, ele atualmente aparece muito mais como 

determinante de mudanças ambientais do que como consequência delas. Nesse sentido, a 

consciência dos problemas ambientais e de suas relações com a tecnologia tem direcionado 

muitos debates nas ciências sociais contemporâneas. Por outro lado, a tecnologia, ao 

propiciar novos arranjos sociais, culturais e mudanças ambientais, é também direcionada 

social, ambiental e culturalmente. Estimula-se a reflexão teórica e a pesquisa empírica, bem 

como a conexão com temas contemporâneos correlativamente emergentes como movimentos 

sociais, territorialidade e formas de sociabilidade associadas às novas tecnologias de 

informação e comunicação.  

 

Docentes: Arlete Moysés Rodrigues; Leila da Costa Ferreira; Lúcia da Costa Ferreira; Pedro 

Peixoto Ferreira; Rosana Baeninger; Thomas Patrick Dwyer; Marta Mourão Kanashiro. 

 

4.4. Trabalho e Sociedade 

 

Esta linha se articula em torno de estudos e pesquisas de temas clássicos da sociologia do 

trabalho, bem como de diferentes processos, estruturas e mudanças sociais que se 

correlacionam ao mundo do trabalho. Desse modo dedica-se a pesquisas teóricas ou 

empíricas e a articulação entre elas, além de buscar investigar autores clássicos e 

contemporâneos que tem contribuído para a compreensão da esfera do trabalho. A linha 

abrange diferentes estudos como sobre sindicalismo, movimentos e classes sociais, cidadania, 

capitalismo, estudos rurais, migrações e gênero.  Esta linha de pesquisa se ocupa vivamente 

da tentativa de compreensão quanto ao entrelaçamento de trabalho e transformações da 

sociedade moderna, relações de integração e/ou conflito daí decorrentes, micro e macro 

processos envolvidos no multifacetado mundo do trabalho.  

 

Docentes: Fernando Antonio Lourenço; Jesus José Ranieri; Josué Pereira da Silva; Ricardo 

Luiz Coltro Antunes; Rosana Baeninger; Rubem Murilo Leão Rego. 

http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=gilda&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=marcelo&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=maria&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=maria&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=pedro&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=renato&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=silvio&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=arlete&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=leila&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=lucia&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=pedro&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=pedro&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=rosana&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=thomas&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=fernando&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=jesus&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=josue&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=rantunes&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=rantunes&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=rosana&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=rubem&menu=menudocente
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II. PROCESSO SELETIVO 

 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES ON-LINE 

 

As inscrições para preenchimento de vagas de Mestrado e Doutorado junto ao Programa de Pós-

Graduação em Sociologia são gratuitas e estarão abertas de 17 de outubro a 14 de novembro de 

2014. 

 

 

2. MESTRADO 

 

2.1. Requisitos - Mestrado 

 

São requisitos para admissão como aluno regular no curso de Mestrado em Sociologia: 

a) ter concluído curso superior de Graduação devidamente reconhecido pelo MEC; 

b) comprovar proficiência em uma língua estrangeira até, no máximo, um ano após o 

ingresso; 

c) dispor do tempo necessário para dedicar-se aos estudos; 

d) ser aprovado no Processo Seletivo. 

 

2.2. Documentos necessários para inscrição - Mestrado 

 

Os interessados em candidatar-se a uma vaga de Mestrado em Sociologia deverão apresentar, 

no ato da inscrição, os seguintes documentos em arquivos digitais: 

 

a) Ficha de inscrição – arquivo único em PDF - Preencher o formulário on-line (atenção 

para as instruções iniciais de preenchimento). 

Este formulário será disponibilizado somente no período de inscrição, no seguinte 

endereço: http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html, 

acessando, em seguida, o SIGA - Sistema de Gestão Acadêmica. 

Para finalizar a inscrição on-line é obrigatório inserir uma foto 3x4 digitalizada no ato do 

preenchimento do formulário de inscrição. No caso de aprovação, a foto será usada na 

carteira de identidade estudantil. 

Após concluir a inscrição no sistema SIGA, imprimir, assinar e escanear o documento. 

 

b) Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão – arquivo único em PDF – Os 

candidatos que estiverem em fase de conclusão da graduação e que ainda não possuam 

diploma deverão apresentar, no ato da inscrição, Declaração de Integralização 

Curricular emitida pela Universidade de origem. 

Obs.: Original ou cópia deste documento será solicitado posteriormente. 

 

c) Histórico Escolar – arquivo único em PDF. 

 

d) Publicações ou trabalhos científicos de sua autoria considerados relevantes para a 

entrevista – arquivos em PDF. 

 

e) Carta substantiva – arquivo único em PDF – deve conter os motivos que levaram o 

candidato a almejar a vaga no Mestrado e os planos profissionais e científicos. 

 

f) Currículo Lattes – arquivo único em PDF. 

 

http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html
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g) Projeto de pesquisa em Sociologia – arquivo único em PDF com, no máximo, 3MB – 

deve versar sobre tema de escolha do candidato, de acordo com as linhas de pesquisa 

do Programa.  

O projeto de pesquisa deve ser apresentado de maneira clara e resumida, com, no 

máximo, 20 páginas digitadas em espaço duplo. 

Deve compreender os seguintes itens: 

 Título; 

 Resumo (máximo 20 linhas); 

 Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental; 

 Objetivos; 

 Plano de trabalho e cronograma de sua execução; 

 Material e métodos; 

 Forma de análise dos resultados; 

 Bibliografia 

Obs.: O projeto deve oferecer, na sua composição, elementos de análise que permitam 

perceber as habilidades do candidato em lidar com a teoria sociológica. 

 

Instruções para os arquivos digitalizados - Os arquivos devem ser nomeados 

com o nome e sobrenome do(a) candidato(a), seguido da identificação do arquivo 

entre parênteses. Ex.: josé da silva (inscrição), josé da silva (diploma), josé da 

silva (histórico), josé da silva (publicações), josé da silva (carta), josé da silva 

(currículo), josé da silva (projeto). 
 

 

2.3. Inscrição - Mestrado 

 

Para realizar sua inscrição, o candidato deverá encaminhar os arquivos (Publicações ou 

trabalhos científicos, Carta Substantiva, Currículo Lattes e Projeto de Pesquisa) e documentos 

digitalizados (Ficha de inscrição, Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão ou 

Declaração de Integralização Curricular, Histórico Escolar), todos em formato PDF ao 

endereço eletrônico scpgsoci@gmail.com, no período entre 08 horas do dia 17 de outubro 

de 2014 e 23 horas e 59 minutos do dia 14 de novembro de 2014, observado o horário 

oficial de Brasília/DF. 

 

A Secretaria de Pós-Graduação e a Coordenação de Pós-Graduação do IFCH não se 

responsabilizam por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem 

como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 

A inscrição somente será considerada efetuada após o recebimento dos arquivos e 

documentos. O candidato deverá acompanhar o andamento da inscrição no seguinte 

endereço: http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html, acessando, 

em seguida, o SIGA - Sistema de Gestão Acadêmica. 

 

 

A apresentação incompleta da documentação excluirá o candidato do processo de seleção.  

 

Em hipótese alguma haverá troca de arquivos/documentos já recebidos pela Secretaria 

de Pós-Graduação. 

 

mailto:scpgsoci@gmail.com
http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html
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2.4. Etapas do Processo Seletivo - Mestrado 

 

O processo seletivo para o curso de Mestrado ocorre em quatro etapas, sendo as três 

primeiras eliminatórias: 

 

a) Avaliação do Projeto de Pesquisa e Currículo Lattes. 

 

b) Entrevista – consiste na arguição, por uma banca composta de professores do Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia, do Projeto de Pesquisa, Carta Substantiva e Currículo 

Lattes. 

 

c) Prova teórica (escrita) – consiste em questões a serem desenvolvidas pelos candidatos, 

de acordo com a seguinte bibliografia: 

 

DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. São Paulo, Martins 
Fontes: 1999.  

__________. Da Divisão do Trabalho Social. São Paulo: Martins Fontes: 1999.  
Introdução. Livro Primeiro, Caps. I, II, III e VI. Livro Terceiro, Cap. I.  

__________. O Suicídio. São Paulo: Martins Fontes: 2011. Introdução. Livro 
Segundo, Caps. I a V. Livro Terceiro, Cap. I.  

__________. Coleção Grandes Cientistas Sociais (org. José Albertino 
Rodrigues). Parte III (Religião e Conhecimento). São Paulo: Ática: 1981.  

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Vol. I (tomos 1 e 2), O 
processo de produção do capital. São Paulo: Nova Cultural, 1988. Capítulo I: A 
mercadoria (itens: 1. Os dois fatores da mercadoria; 2. Duplo caráter do 
trabalho representado nas mercadorias; 4. O caráter fetichista da mercadoria e 
seu segredo); Capítulo V: Processo de trabalho e processo de valorização; 
Capítulo XXI: Reprodução simples.  

_________.  Grundrisse. Introdução (pp. 37-64). São Paulo: Boitempo: 2011.  

MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã (Feuerbach). São Paulo: 
Hucitec: 1977.  

WEBER, Max. Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: 
Companhia das Letras.  2004.  

_________. Volume I, Capítulo I. Conceitos sociológicos fundamentais. In: 
Economia e sociedade. Brasília, Ed. UnB, 1991.  

_________. A Objetividade do Conhecimento nas Ciências Sociais. São Paulo: 
Ática: 2006. 

 

d) Prova de proficiência em língua estrangeira (inglês, francês, italiano ou alemão) – não 

será permitido o uso de dicionários, mas haverá um glossário à disposição dos 

candidatos. Só será admitida a tradução para o português. 

Se o candidato não for aprovado no exame de proficiência em língua estrangeira, terá o 

prazo de um ano para a realização da comprovação. 
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3. DOUTORADO 

 

3.1. Requisitos - Doutorado 

 

São requisitos para admissão como aluno regular no curso de Doutorado em Sociologia: 

a) ter concluído curso superior de Graduação devidamente reconhecido pelo MEC; 

b) ter o título de mestre (casos excepcionais serão analisados pela Subcomissão de Pós-

Graduação em Sociologia); 

c) comprovar proficiência em duas línguas estrangeiras até, no máximo, um ano após o 

ingresso; 

d) dispor do tempo necessário para dedicar-se aos estudos; 

e) ser aprovado no Processo Seletivo. 

 

3.2. Documentos necessários para a inscrição - Doutorado 

 

Os interessados em candidatar-se a uma vaga de Doutorado em Sociologia deverão 

apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos em arquivos digitais: 

 

a) Ficha de inscrição – arquivo único em PDF - Preencher o formulário on-line (atenção 

para as instruções iniciais de preenchimento). 

Este formulário será disponibilizado somente no período de inscrição, no seguinte 

endereço: http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html, 

acessando, em seguida, o SIGA - Sistema de Gestão Acadêmica. 

Para finalizar a inscrição on-line é obrigatório inserir uma foto 3x4 digitalizada no ato do 

preenchimento do formulário de inscrição. No caso de aprovação, a foto será usada na 

carteira de identidade estudantil. 

Após concluir a inscrição no sistema SIGA, imprimir, assinar e escanear o documento. 

 

b) Diploma de Graduação – arquivo único em PDF. 

 

c) Diploma e Histórico Escolar do Mestrado – arquivo único em PDF. 

Os candidatos que estiverem em fase de conclusão do Mestrado e que ainda não 

possuam diploma deverão apresentar, no ato da inscrição, Histórico Escolar e Carta do 

orientador informando o estágio do trabalho de conclusão e a previsão de defesa. 

Obs.: Original ou cópia dos documentos mencionados nos itens “b” e “c” serão 

solicitados oportunamente. 

 

d) Dissertação de Mestrado – arquivo único em PDF. 

Os candidatos que estiverem em fase de conclusão do Mestrado deverão apresentar 

versão preliminar da dissertação. 

Obs.: No caso de ser aprovado no processo seletivo, o candidato terá que depositar, no 

ato de sua matrícula, a versão definitiva da dissertação e uma declaração do orientador 

indicando banca e data de defesa, que deverá ocorrer até março/2015. 

 

e) Publicações ou trabalhos científicos de sua autoria considerados relevantes para a 

entrevista – arquivos em PDF. 

 

f) Declaração de proficiência em língua estrangeira realizada no Mestrado – arquivo 

único em PDF - A língua estrangeira examinada para o Mestrado (exceto espanhol) 

poderá ser convalidada para o Doutorado, mediante apresentação de declaração emitida 

pela Universidade de origem. 

 

http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html
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g) Carta substantiva – arquivo único em PDF – deve conter os motivos que levaram o 

candidato a almejar a vaga no Doutorado e os planos profissionais e científicos. 

 

h) Currículo Lattes – arquivo único em PDF. 

 

i)   Projeto de pesquisa em Sociologia – arquivo único em PDF com, no máximo, 3MB – 

deve versar sobre tema de escolha do candidato, de acordo com as linhas de pesquisa 

do Programa.  

O projeto de pesquisa deve ser apresentado de maneira clara e resumida, com, no 

máximo, 20 páginas digitadas em espaço duplo. 

Deve compreender os seguintes itens: 

 Título; 

 Resumo (máximo 20 linhas); 

 Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental; 

 Objetivos; 

 Plano de trabalho e cronograma de sua execução; 

 Material e métodos; 

 Forma de análise dos resultados; 

 Bibliografia 

Obs.: O projeto deve oferecer, na sua composição, elementos de análise que permitam 

perceber as habilidades do candidato em lidar com a teoria sociológica. 

 

Instruções para os arquivos digitalizados - Os arquivos devem ser nomeados 

com o nome e sobrenome do(a) candidato(a), seguido da identificação do arquivo 

entre parênteses. Ex.: josé da silva (inscrição), josé da silva (diploma 

graduação), josé da silva (documentos mestrado), josé da silva (dissertação), 

josé da silva (publicações), josé da silva (proficiência), josé da silva (carta), josé 

da silva (currículo), josé da silva (projeto). 
 

 

3.3. Inscrição - Doutorado 

 

Para realizar sua inscrição, o candidato deverá encaminhar os arquivos (Dissertação de 

Mestrado ou versão preliminar da dissertação, Publicações ou trabalhos científicos, Carta 

Substantiva, Currículo Lattes e Projeto de Pesquisa) e documentos digitalizados (Ficha de 

inscrição, Diploma de Graduação, Diploma de Mestrado ou Carta do orientador, Histórico 

Escolar do Mestrado, Declaração de proficiência), todos em formato PDF ao endereço 

eletrônico scpgsoci@gmail.com, no período entre 08 horas do dia 17 de outubro de 2014 e 

23 horas e 59 minutos do dia 14 de novembro de 2014, observado o horário oficial de 

Brasília/DF. 

 

A Secretaria de Pós-Graduação e a Coordenação de Pós-Graduação do IFCH não se 

responsabilizam por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem 

como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 

A inscrição somente será considerada efetuada após o recebimento dos arquivos e 

documentos. O candidato deverá acompanhar o andamento da inscrição no seguinte 

endereço: http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html, acessando, 

em seguida, o SIGA - Sistema de Gestão Acadêmica. 

mailto:scpgsoci@gmail.com
http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html
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A apresentação incompleta da documentação excluirá o candidato do processo de seleção.  

 

Em hipótese alguma haverá troca de arquivos/documentos já recebidos pela Secretaria 

de Pós-Graduação. 

 

 

3.4. Etapas do Processo Seletivo - Doutorado 

 

O processo seletivo para o curso de Doutorado ocorre em três etapas, sendo as duas primeiras 

eliminatórias: 

 

a) Avaliação do Projeto de Pesquisa, do Currículo Lattes e da Produção Científica do 

candidato. 

 

b) Entrevista – consiste na arguição, por uma banca composta de professores do Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia, do Projeto de Pesquisa, Carta Substantiva e Currículo 

Lattes. 

 

c) Prova de proficiência em língua estrangeira (inglês, francês, italiano ou alemão) – o 

Doutorado exige capacitação em duas línguas estrangeiras. A prova de proficiência 

realizada no Mestrado poderá ser convalidada para o Doutorado, mediante apresentação 

de comprovante emitido pela Universidade de origem. Sendo assim, o candidato ao 

Doutorado deverá escolher para o exame de proficiência um idioma diferente do que foi 

realizado no mestrado.  

Se o candidato não for aprovado no exame de proficiência em língua estrangeira, terá o 

prazo de um ano para a realização da comprovação. 

 

 

 

4. CANDIDATOS ESTRANGEIROS AO MESTRADO OU DOUTORADO 

 

As inscrições para preenchimento de vagas de Mestrado e Doutorado junto ao Programa de Pós-

Graduação em Sociologia são gratuitas e estarão abertas de 17 de outubro a 14 de novembro de 

2014. 

 

a) Estrangeiros, residentes no exterior, que queiram ser integrados ao Programa de Pós-Graduação 

em Sociologia, Mestrado ou Doutorado, poderão participar apenas da 1ª etapa do processo 

seletivo (avaliação de projetos) e, neste caso, não concorrerão às bolsas de estudos do Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia/Unicamp. O candidato estrangeiro que tiver seu projeto de 

pesquisa aprovado pela comissão de seleção deverá solicitar bolsa de estudos em seu país de 

origem. 

 

b) Estrangeiros que queiram participar do processo seletivo do Mestrado ou do Doutorado e da 

classificação de bolsas de estudos do Programa de Pós-Graduação em Sociologia/Unicamp 

deverão submeter-se a todas as etapas do processo de seleção.  
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4.1. Documentos necessários para inscrição – Candidatos estrangeiros 

 

Os candidatos deverão, no ato da inscrição, encaminhar os seguintes documentos: 

 

a) Ficha de inscrição – arquivo único em PDF - Preencher o formulário on-line (atenção 

para as instruções iniciais de preenchimento). 

Este formulário será disponibilizado somente no período de inscrição, no seguinte 

endereço: http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html, 

acessando, em seguida, o SIGA - Sistema de Gestão Acadêmica. 

Para finalizar a inscrição on-line é obrigatório inserir uma foto 3x4 digitalizada no ato do 

preenchimento do formulário de inscrição. No caso de aprovação, a foto será usada na 

carteira de identidade estudantil. 

Após concluir a inscrição no sistema SIGA, imprimir, assinar e escanear o documento. 

 

b) Projeto de pesquisa em Sociologia – arquivo único em PDF com, no máximo, 3MB – 

deve versar sobre tema de escolha do candidato, de acordo com as linhas de pesquisa 

do Programa.  

O projeto de pesquisa deve ser apresentado de maneira clara e resumida, com, no 

máximo, 20 páginas digitadas em espaço duplo. 

Deve compreender os seguintes itens: 

 Título; 

 Resumo (máximo 20 linhas); 

 Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental; 

 Objetivos; 

 Plano de trabalho e cronograma de sua execução; 

 Material e métodos; 

 Forma de análise dos resultados; 

 Bibliografia 

Obs.: O projeto deve oferecer, na sua composição, elementos de análise que permitam 

perceber as habilidades do candidato em lidar com a teoria sociológica. 

 

c) Curriculum Vitae – arquivo único em PDF. 

 

d) Carta – arquivo único em PDF – deve conter os motivos que levaram o candidato a 

almejar a vaga no Mestrado/Doutorado e os planos profissionais e científicos. 

 

e) Publicações ou trabalhos científicos de sua autoria considerados relevantes para a 

entrevista – arquivos em PDF. 

 

f) Passaporte ou outro documento de identificação – arquivo único em PDF. 

Obs.: O original deste documento será solicitado em caso de aprovação. 

 

g) Diploma ou Certificado de Conclusão da Graduação ou Declaração de 

integralização curricular emitida pela Universidade de origem – arquivo único em 

PDF. 

Obs.: O original deste documento será solicitado em caso de aprovação. 

http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html
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Para os candidatos ao Doutorado, além dos documentos listados acima, os candidatos 

deverão apresentar: 

 

h) Diploma ou Certificado de Conclusão do Mestrado e Histórico Escolar – arquivo 

único em PDF. 

Os candidatos que estiverem em fase de conclusão do Mestrado e que ainda não 

possuam diploma deverão apresentar, no ato da inscrição, Histórico Escolar e Carta do 

orientador informando o estágio do trabalho de conclusão e a previsão de defesa. 

Obs.: Original ou cópia destes documentos serão solicitados em caso de aprovação. 

 

i)   Dissertação de Mestrado – arquivo único em PDF. 

Os candidatos que estiverem em fase de conclusão do Mestrado deverão apresentar 

versão preliminar da dissertação. 

 

Instruções para os arquivos digitalizados - Os arquivos devem ser nomeados 

com o nome e sobrenome do(a) candidato(a), seguido da identificação do arquivo 

entre parênteses. Ex.: josé da silva (inscrição), josé da silva (projeto), josé da 

silva (currículo), josé da silva (carta), josé da silva (publicações), josé da silva 

(identificação), josé da silva (diploma graduação), josé da silva (diploma 

mestrado), josé da silva (dissertação). 
 

 

4.2. Inscrição – Candidatos estrangeiros 

 

Para realizar sua inscrição, o candidato deverá encaminhar os arquivos e documentos 

digitalizados, todos em formato PDF ao endereço eletrônico scpgsoci@gmail.com , no 

período entre 08 horas do dia 17 de outubro de 2014 e 23 horas e 59 minutos do dia 14 

de novembro de 2014, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

 

A Secretaria de Pós-Graduação e a Coordenação de Pós-Graduação do IFCH não se 

responsabilizam por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem 

como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 

A inscrição somente será considerada efetuada após o recebimento dos arquivos e 

documentos. O candidato deverá acompanhar o andamento da inscrição no seguinte 

endereço: http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html, acessando, 

em seguida, o SIGA - Sistema de Gestão Acadêmica. 

 

 

A apresentação incompleta da documentação excluirá o candidato do processo de seleção.  

 

Em hipótese alguma haverá troca de arquivos/documentos já recebidos pela Secretaria 

de Pós-Graduação. 

 

/

mailto:scpgsoci@gmail.com
http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html
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5. BOLSAS DE ESTUDOS 
 

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia tem apoio institucional da CAPES e do CNPq, 

podendo oferecer bolsas de estudo durante um período de até 24 meses para o Mestrado e 48 meses 

para o Doutorado. As bolsas, porém, não são automáticas, dependendo da disponibilidade dessas 

agências de fomento à pesquisa e da própria dinâmica das decisões políticas tomadas em âmbito 

federal. 

 

6. RESULTADOS 
 

Os resultados serão divulgados pela Secretaria e pela Coordenação de Pós-Graduação no site 

http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/ . Não serão fornecidas informações por telefone sobre 

os resultados do processo de seleção. A Secretaria de Pós-Graduação e a Coordenação de Pós-

Graduação do IFCH não se responsabilizam por informações que venham a ser transmitidas por 

telefone.  

 

7. CRONOGRAMA 
 

7.1. Mestrado 
 

de 17/10/2014 a 14/11/2014 Inscrições on-line 

24/11/2014 Divulgação da lista de inscrições aceitas 

05/12/2014 
Resultado da avaliação de projetos/Lattes e convocação 

dos candidatos para as entrevistas 

09 e 10/12/2014 Entrevistas 

10/12/2014 após 18h00 
Resultado entrevistas e convocação dos candidatos para 

a prova teórica 

11/12/2014 Prova teórica 

11/12/2014 após 18h00 
Resultado Final e convocação dos candidatos para a 

prova de língua estrangeira 

12/12/2014 Prova de língua estrangeira 

 

7.2. Doutorado 

 

de 17/10/2014 a 14/11/2014 Inscrições on-line 

21/11/2014 Divulgação da lista de inscrições aceitas 

05/12/2014 

Resultado da avaliação de projetos/Lattes/produção 

científica e convocação dos candidatos para as 

entrevistas 

09 e 10/12/2014 Entrevistas 

11/12/2014 após 18h00 
Resultado Final e convocação dos candidatos para a 

prova de língua estrangeira 

12/12/2014 Prova de língua estrangeira 

 

 

 

 

UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas 

IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 

Secretaria de Pós-Graduação - Programa de Sociologia 

Rua Cora Coralina, 100, Campinas/SP 

CEP 13083-896 

http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/

