DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
SELEÇÃO PARA PROGRAMA PÓS-DOUTORAL
2017
I. DISPOSIÇÕES GERAIS
O Departamento de Sociologia participa do Programa Pós-doutoral da Unicamp,
regulamentado pela deliberação do Conselho Universitário: Deliberação CONSU-A012/2012, de 07/08/2012.

II. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DO DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
O Departamento de Sociologia abre chamada para candidaturas ao Programa Pósdoutoral (PPD) 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. Serão selecionados dois candidatos(as) para o desenvolvimento de
atividades de ensino e pesquisa conforme disposições deste edital.
III. REQUISITOS
Poderão participar do PPD pesquisadores que tenham obtido título de doutor no Brasil
ou no exterior.
IV. TEMAS DO PPD
Este edital selecionará propostas (projeto de pesquisa e plano de curso) dedicadas aos
seguintes temas:
Tema 1. Sociologia da Educação/Ensino de Sociologia
As propostas devem demonstrar conhecimentos sobre Sociologia da Educação,
especialmente com foco na área de Ensino de Sociologia, de modo a contemplar
dimensões de pesquisa tais como: estudos acerca da escola, dos sistemas de ensino e
dos diferentes processos educacionais existentes, pesquisa sociológica sobre a educação
no Brasil e outros contextos escolares, metodologias de ensino e pesquisa aplicadas à
sociologia, o estudo sobre o livro didático de sociologia etc.
Tema 2. Temas Contemporâneos em Sociologia

As propostas devem contemplar problematizações sociológicas de temas
contemporâneos. As propostas poderão ser apresentadas em um dos seguintes eixos ou
por uma articulação entre eles:
a. Política e transformação social na contemporaneidade
b. Desigualdades e diferenças sociais na contemporaneidade;
c. O tema da estratificação na Sociologia contemporânea

As propostas devem demonstrar conhecimentos que possibilitem o desenvolvimento de
conteúdos didáticos específicos para o ensino de graduação, bem como no
desenvolvimento do projeto de pesquisa proposto.
V. INSCRIÇÕES
A inscrição poderá ser realizada em apenas um dos temas PPD, que deve ser expresso
na folha de rosto do projeto de pesquisa e na folha de rosto do plano de curso.
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 PPD no Departamento;
Três cópias do currículo Lattes, para brasileiros, ou similares, para estrangeiros;
Uma cópia autenticada do título de doutor ou a ata de aprovação de defesa;
Três cópias de projeto de pesquisa;
Três cópias de plano de curso.

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 no endereço
abaixo e também enviados por e-mail para ifchsoci@unicamp.br, com o assunto
PNPD.
A/C Sávio M. Cavalcante
Departamento de Sociologia
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – IFCH
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Rua Cora Coralina, 100
Cidade Universitária Zeferino Vaz
Barão Geraldo
13083-896 - Campinas - SP

VI. 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, seguindo o roteiro abaixo:
1) Folha de rosto (duas, sendo uma em português) contendo: título do projeto de
pesquisa, nome do candidato, resumo de 20 linhas e tema do PPD;
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.
VII. FORMATO DO PLANO DE CURSO
O plano de curso deve ser pensado para ensino de graduação em Ciências Sociais, com
uma carga horária de 60 horas em sala de aula. Deve conter no máximo três páginas em
espaço 1,5 e tipo equivalente a Times New Roman 12. Sugere-se o seguinte roteiro para
formatação do plano:
1) Folha de rosto (duas, sendo uma em português) contendo: título do curso, nome
do candidato e tema do PPD.
2) Programa de curso, detalhando: conteúdo, metodologia de ensino e síntese dos
resultados esperados. Até 500 palavras.
3) Estrutura básica do curso, detalhando as unidades temáticas. Até uma página.
4) Bibliografia básica. Até uma página.

VIII. BOLSAS
O valor da bolsa PNPD/CAPES é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) mensais,
regulamentados conforme Portaria CAPES 086/2013.
Os candidatos selecionados receberão bolsa para o período de 12 meses, renovável por
até mais 12 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. O recebimento da bolsa não gera vínculo empregatício com a UNICAMP.
Critérios e requisitos de elegibilidade para a bolsa
1) Possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em
cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de
diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo
Programa de Pós-Graduação;
2) Não ser aposentado ou estar em situação equiparada;
3) São elegíveis para a bolsa brasileiros ou estrangeiros sem vínculos empregatícios.
4) Caso o candidato seja docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício
em instituições de
ensino superior ou instituições
públicas de pesquisa, o

candidato deverá apresentar comprovação de afastamento da instituição de origem,
por período compatível com o prazo de vigência da bolsa. É vetada a participação
de candidatos com vínculo empregatício com a UNICAMP;
5) Caso o candidato seja professor substituto em Instituição de Ensino Superior,
poderá ser aprovado para o recebimento da bolsa, sem prejuízo de suas
atividades de docência, após análise e autorização da Comissão instituída para
este fim.
IX. ATIVIDADES
Os pesquisadores serão supervisionados por um docente do Departamento de
Sociologia e deverão desenvolver as seguintes atividades:
1) O projeto de pesquisa;
2) O plano de curso;
3) Envolvimento nas atividades do Departamento, tais como eventos, grupos
de estudos e pesquisas.
4) Elaboração de relatório de atividade anual;
5) Reuniões periódicas, previamente acertadas, com seu
supervisor;
6) Realização de seminário sobre o desenvolvimento e/ou as conclusões de
sua pesquisa no Departamento de Sociologia do IFCH.
X. PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção se dará em duas fases. Na primeira fase haverá a análise dos
documentos exigidos acima. Os candidatos mais bem avaliados serão convidados a
participar da segunda fase, que consiste em entrevista. Candidatos residentes no exterior
poderão requisitar que a entrevista seja feita pela internet, no mesmo período indicado
para a seleção presencial.

Calendário 2017
Inscrições: 29/08/2017 a 03/10/2017
Divulgação do resultado da primeira fase: 11/10/2017
Entrevistas: 19/10/2017

