
Seleção PED [C] – Departamento de Sociologia
O departamento de Sociologia abre inscrições para seleção de bolsistas PED [C] para as seguintes
disciplinas:

HZ 158 B - Sociologia de Durkheim (noturno)
HZ 358 B - Sociologia de Weber (noturno)

A seleção se dará a partir da inscrição dos discentes de pós-graduação em uma das três disciplinas
selecionadas neste semestre para o estágio.

Critérios de Seleção
1) Ser aluno regularmente matriculado no mestrado ou doutorado dos Programas de Pós-
Graduação em Sociologia ou do Programa de Doutorado em Ciências Sociais;
2) Possuir Coeficiente de Rendimento maior ou igual a 2,75;
3) Possuir acordo explícito do orientador.
Será dada prioridade aos discentes que ainda não atuaram como PED durante sua formação.

Valor da bolsa: R$ 550,00
Os bolsistas das agências CAPES e CNPq, bem como FAPESP (mediante autorização) - com
coeficiente de rendimento superior ou igual a 3,0 (três) - podem acumular a respectiva bolsa com a
dotação mensal proporcionada pelo PED [C].

Prazos de inscrição
As inscrições para bolsista PED se encerram no dia 26/10/17, às 17h.
As entrevistas serão realizadas no dia 01/11/17 e o resultado será divulgado no dia 06/11/17.

A inscrição será feita mediante preenchimento e envio do formulário em anexo para o e-mail:
ifchsoci@unicamp.br - Assunto: PED C 2018-1S

Banca de seleção
O departamento de Sociologia constituirá banca de seleção específica para este fim.

Informações complementares sobre as disciplinas

HZ 158 B - Sociologia de Durkheim (noturno)
Ementa: Num primeiro momento pretende-se passar ao aluno uma breve introdução à Sociologia e,
posteriormente, o curso terá como foco a teoria da objetividade do fato social, a teoria da
representação coletiva como consequência da organização social e a teoria dos princípios básicos
que constituem a organização e montam os diferentes tipos de sociedade. Essas teorias serão
seguidas até as leituras recentes de Durkheim no atual debate sobre o social.
Professora responsável: Bárbara Castro

HZ 358 B - Sociologia de Weber (turma B, noturno)
Ementa: O curso sobre o pensamento de Weber aborda alguns aspectos da obra desse autor mais
diretamente relacionados à tradição do pensamento sociológico. Os temas abordados são
ideologias, onde se discutem a concepção weberiana de "espírito de capitalismo", fundamentos de
teoria social, política e metodológica. Pretende-se também utilizar textos de cientistas sociais
brasileiros que utilizam categorias de Weber na análise de nossa sociedade.
Professor responsável:Marcelo Ridenti

OBS: Os dias de oferecimento das disciplinas serão definidos pela Secretaria de Graduação e
informados posteriormente.


