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

HZ258- Sociologia de Marx (turma A, diurno )
HZ258- Sociologia de Marx (turma B, noturno)

HZ657 - Sociologia Contemporânea I (turma A, diurno)

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

Requisitos para inscrição
1) Ser aluno regularmente matriculado no mestrado ou doutorado dos Programas de Pós-Graduação em
Sociologia ou Ambiente e Sociedade, 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.

Critérios para seleção
Os critérios de escolha em caso de mais de uma proposta por disciplina serão:
a) aluno/a sem bolsa de outras instituições e programas;
b) alunos/as que ainda não atuaram como PED;
c) relação da pesquisa de mestrado ou doutorado com o tema da disciplina.

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 24/05, às 17h.
A critério da banca de seleção, poderão ser agendadas entrevistas.

A inscrição será feita mediante preenchimento e envio do formulário em anexo para os respectivos e-mails:
HZ258-A: saviomc@unicamp.br - Assunto: PED C 2018-2S (MARX DIURNO)
HZ258-B: jranieri@unicamp.br - Assunto: PED C 2018-2S (MARX NOTURNO)
HZ657-A:mnicolau@unicamp.br - Assunto: PED C 2018-2S (CONTEMPORÂNEA DIURNO)

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

Informações complementares sobre as disciplinas

HZ 258 A - Sociologia de Marx (diurno)
Ementa: O curso pretende apresentar pontos fundamentais da formulação teórica de Marx, através da leitura
de textos clássicos. Tratamento da gênese do pensamento, de aspectos centrais de sua crítica de economia
política e de sua produção propriamente política.
Professor responsável: Sávio Machado Cavalcante

HZ 258 B - Sociologia de Marx (noturno)
Ementa: O curso pretende apresentar pontos fundamentais da formulação teórica de Marx, através da leitura
de textos clássicos. Tratamento da gênese do pensamento, de aspectos centrais de sua crítica de economia
política e de sua produção propriamente política.
Professor responsável: Jesus José Ranieri

HZ 657 A - Sociologia Contemporânea I (diurno)
Ementa: Trata-se de um primeiro momento do curso em que se pretende passar ao aluno o conhecimento: a)
da continuidade dos temas clássicos na obra dos autores contemporâneos; b) de temas novos, que emergem
no debate atual.
Professor Responsável:Michel Nicolau Netto

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