
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 
SELEÇÃO PARA PROGRAMA PÓS-DOUTORAL DE 

PESQUISADOR COLABORADOR 
 
 
I. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Departamento de Sociologia participa do Programa Pós-doutoral de Pesquisador 
Colaborador (PPC) da Unicamp, regulamentado pela deliberação do Conselho 
Universitário: Deliberação CONSU-A-006/2006, de 02/08/2006. 

 

II. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DO DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

O Departamento de Sociologia abre chamada para candidaturas ao Programa de 
Pesquisador Colaborador anualmente, não sendo possível a aceitação de candidatos em 
outras épocas. A seleção será feita por comissão constituída para este fim pelo 
Departamento de Sociologia. Orienta-se que sejam selecionados três candidatos por ano, 
tendo a banca liberdade em definir um número diferente observando a disponibilidade de 
supervisão do corpo docente do Departamento e a qualidade dos projetos e currículos dos 
candidatos.  

 

Requisitos 

 

Poderão participar do PPC os pesquisadores que tenham obtido título de doutor no Brasil 
ou no exterior.  

 

Inscrições 

 

Documentos para inscrição 

 

Os documentos necessários para fazer a inscrição são:  

 

• Três cópias de carta descrevendo os objetivos que levam o interessado a se 
inscrever no programa PPC no departamento;  

• Três cópias do currículo Lattes, para brasileiros, ou similares, para estrangeiros; 
• Três cópias do projeto de pesquisa e de plano de atividades ; 
• Uma cópia autenticada do título de doutor ou a ata de aprovação de defesa.  

 

Todos os documentos poderão ser entregues em uma das seguintes línguas: português, 



inglês, francês ou espanhol.  

 

Os documentos deverão ser entregues pessoalmente ou por correio em:  

 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH 

Departamento de Sociologia 

A/C Mariana Miggiolaro Chaguri 

Rua Cora Coralina, 100 

Cidade Universitária Zeferino Vaz 

Barão Geraldo 

13083-896 - Campinas - SP 

 

Formato do projeto de pesquisa: 

 

O projeto de pesquisa deve ter no máximo 15 páginas em espaço 1,5 e tipo equivalente a 
Times New Roman 12. Sugere-se o seguinte roteiro para formatação do projeto:  

 

1) Folha de rosto (duas, sendo uma em português) contendo: título do projeto de 
pesquisa, nome do supervisor indicado, nome do candidato, e resumo de 20 
linhas. 

2) Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental; 
3) Objetivos 
4) Plano de trabalho e cronograma 
5) Material e Métodos 
6) Bibliografia: liste as referências bibliográficas citadas nas seções anteriores. 

 

Bolsas 

Após a seleção, os candidatos poderão submeter seus projetos a agências de pesquisa. 
Este edital não contempla as bolsas PNPD/CAPES. De nenhum modo, a aprovação no 
PPC  gera vínculo empregatício com a UNICAMP.  

 

Obrigações 

 

Os pesquisadores serão supervisionados por um docente do Departamento de Sociologia 
e terão as seguintes obrigações.  



 

São obrigações gerais dos pesquisadores: 

1) desenvolver o Projeto de Pesquisa e Plano de Atividades; 

2) elaborar Relatório de Atividades Anual; 

3) apresentar Relatório Final detalhando e comprovando as atividades desenvolvidas; 

4) manter reuniões periódicas, previamente acertadas, com seu supervisor.  

5) ministrar seminário sobre o desenvolvimento e/ou as conclusões de sua pesquisa no 
Departamento de Sociologia do IFCH.  

 

Tempo do vínculo 

O prazo mínimo do vínculo do pesquisador ao programa é de 12 meses, podendo ser 
renovada até 24 meses. A renovação se dará de acordo com avaliação de comissão 
dedicada ao propósito. A comissão avaliará parecer do supervisor e Relatório de 
Atividades do pesquisador. No caso de obtenção de financiamento à pesquisa, o vínculo 
poderá ser renovado por período diverso, no prazo máximo da vigência do financiamento.  

 

Processo de Seleção  

 

Brasileiros 

O processo de seleção se dará pela análise dos documentos exigidos acima. A comissão 
avaliadora poderá convidar o candidato a uma entrevista.  

 

 

Calendário 2016 

Inscrições: 30/03 a 30/04 

Divulgação do resultado: 11/05 

 

 

 

 


