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SOCIOLOGIA – MESTRADO E DOUTORADO 

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.  

 

CREDENCIAMENTO: 

O Curso de Mestrado em Sociologia foi credenciado em 31/01/85 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 2007/2009, o Programa de Pós-Graduação em Sociologia recebeu conceito "6". 

 

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. 

 

 

 



ESTRUTURA CURRICULAR: 

Mestrado - Para obter o título de Mestre em Sociologia o aluno deverá cumprir o total de 20 créditos em 
disciplinas exigidos no Regulamento do Programa; ser aprovado no Exame de Qualificação e ter 
demonstrado aptidão em pelo uma língua estrangeira; 

Doutorado - 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,  

 

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 cinco linhas de pesquisa: 

1. Teoria e Pensamento Sociológico 
Descrição: A linha de pesquisa fundamenta-se na longa tradição de ensino dos autores clássicos e 
contemporâneos da sociologia, estrangeiros e brasileiros, que sempre caracterizou nossa atividade 
docente na graduação e na pós-graduação. Ela não se limita, porém, a dar continuidade a essa 
tradição. Em íntima conexão com as demais linhas de pesquisa, cabe a esta linha não apenas 
assegurar a reflexão crítica e a pesquisa sistemática de diferentes correntes teóricas e metodológicas 
da sociológica, mas também, e principalmente, fomentar a elaboração teórica.  

Docentes: Elide Rugai Bastos; Fernando Antonio Lourenço; Gilda Figueiredo Portugal Gouvêa; 
Jesus José Ranieri; Josué Pereira da Silva; Leila da Costa Ferreira; Marcelo Siqueira Ridenti; Maria 
Lygia Quartim de Moraes; Mariana Miggiolaro Chaguri; Pedro Peixoto Ferreira; Renato José Pinto 
Ortiz; Ricardo Luiz Coltro Antunes; Rubem Murilo Leão Rego; Silvio César Camargo; Thomas Patrick 
Dwyer. 

2. Cultura 
Descrição: Recobrindo ampla área de interesse, essa linha de pesquisa compreende a problemática 
cultural seja do ponto de vista teórico, seja do trabalho empírico. Duas vertentes podem ser 
sublinhadas. A primeira abrange temas como cultura popular, cultura brasileira, identidade nacional, 
indústria cultural, cultura de massa, mundialização, cultura e política, trajetórias artísticas e 
intelectuais, além de análises sociológicas de cinema, teatro, televisão, propaganda etc. A outra 
vertente, dentro de uma visão mais clássica, abre-se para a sociologia da literatura e da arte. 

Docentes: Marcelo Siqueira Ridenti; Mariana Miggiolaro Chaguri; Pedro Peixoto Ferreira; Renato 
José Pinto Ortiz, Sílvio César Camargo. 

3. Trabalho 
Descrição A linha concentra-se nos estudos sobre o mundo do trabalho e os processos a ele 
relacionados. Partindo da articulação da pesquisa empírica com a reflexão teórica, a linha contempla 
em suas análises uma ampla variedade de temas, clássicos e contemporâneos, relacionados ao 
trabalho na cidade e no campo.  

Docentes: Fernando Antonio Lourenço; Jesus José Ranieri; Josué Pereira da Silva; Ricardo Luiz 
Coltro Antunes; Rubem Murilo Leão Rego. 

4. Ambiente e Tecnologia 
Descrição: Esta linha de pesquisa tem abordado as relações entre tecnologia e ambiente do ponto de 
vista do desenvolvimento das sociedades complexas. Se o progresso técnico sempre encontrou no 
meio natural seu limite ou sua inspiração para superar-se, ele tem sido mais visto como determinante 
de mudanças ambientais que conseqüências delas. Nesse sentido, a consciência dos riscos 
ambientais tem direcionado o debate das ciências sociais contemporâneas. Por sua vez a tecnologia 
ao gerar novos arranjos sociais, culturais e mudanças ambientais, é também direcionada social, 
ambiental e culturalmente.  

http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=elide&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=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=josue&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=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=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=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
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=marcelo&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=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=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=rubem&menu=menudocente


Docentes: Arlete Moysés Rodrigues; José Marcos Pinto da Cunha; Leila da Costa Ferreira; Lúcia da 
Costa Ferreira; Marta Mourão Kanashiro; Pedro Peixoto Ferreira; Rosana Baeninger; Thomas Patrick 
Dwyer;  

5. Outras Sociologias Específicas 
Descrição: Esta linha de pesquisa aborda temas, consolidados e emergentes, que não são 
contemplados pelas demais linhas. Entre esses temas, destacam-se cidadania, reconhecimento, 
gênero, questões urbana e agrária, migrações, movimentos e classes sociais, entre outros. Em íntima 
conexão com as pesquisas dos professores e dos alunos, esta linha de pesquisa propõe-se a 
fomentar pesquisa e elaboração teórica sobre os problemas substantivos colocados pelos processos 
e práticas sociais nas sociedades moderna e contemporânea.   

Docentes: Arlete Moysés Rodrigues; Elide Rugai Bastos;  Fernando Antonio Lourenço; Gilda 
Figueiredo Portugal Gouvêa; José Marcos Pinto da Cunha; Josué Pereira da Silva; Maria Lygia 
Quartim de Moraes;  Rosana Baeninger; Sílvio César Camargo. 

 

 

INSCRIÇÃO E PROCESSO DE SELEÇÃO  

Período de  Inscrições on line:  02 de Setembro a 01 de Outubro de 2013. 

O material de inscrição poderá ser enviado pelos Correios ou depositado na Secretária de Pós-
Graduação até o dia 04 de Outubro (prazo máximo). Não aceitaremos inscrições enviadas pelos 
Correios que chegarem após o dia 04 de Outubro. Não há taxa de inscrição. 

 

1.      INSCRIÇÕES (MESTRADO E DOUTORADO)  

 

1.1    MESTRADO  

As inscrições estão abertas para os graduados em curso superior ou em fase final de conclusão do 
curso de graduação, mediante a apresentação dos seguintes documentos:  

 Ficha de Inscrição:  Preencher o formulário on line (atenção para as instruções iniciais), 
imprimir, assinar e enviar – (02 cópias impressas); Obs: O sistema deverá ser acessado 
utilizando Internet Explorer versão 6 ou 7, ou Mozila Firefox versão 2 ou 3; 

 Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão. Os não graduados na data de 
inscrição no processo de seleção deverão apresentar Declaração de Integralização 
Curricular emitida pela universidade de origem - (01 cópia autenticada); 

 Histórico Escolar – (01 cópia autenticada); 

 Publicações ou cópia de trabalhos científicos de sua autoria considerados relevantes 

para a entrevista (01 cópia); 

 Carta substantiva expondo seus motivos em fazer o Mestrado e seus planos profissionais e 
científicos – (03 cópias impressas);  

 Currículo Lattes – (03 cópias impressas); 

 Projeto de pesquisa em Sociologia (*) – (03 cópias impressas) - sobre um 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, ocupando até 20 laudas, em espaço 
duplo. 

 Arquivo Eletrônico – (1 CD devidamente identificado), contendo o projeto de pesquisa e a 
carta de motivação, gravados em Word, e o Currículo Lattes. 

Nota: Os formulários de inscrições e a documentação deverão estar na Secretaria de Pós-
Graduação, impreterivelmente, até o dia 04 de outubro de 2013.  O material apresentado para a 
seleção não será devolvido.  

http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=arlete&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=jose&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=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=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=thomas&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=elide&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=gilda&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=gilda&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=jose&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=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=rosana&menu=menudocente
http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/index.php?texto=silvio&menu=menudocente
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?nocache=1282938465319


 

1.2    DOUTORADO 

No ato da inscrição, os candidatos devem encaminhar os seguintes documentos: 

 Ficha de Inscrição: Preencher o formulário on line (atenção para as instruções iniciais),  
imprimir, assinar e enviar – (02 cópias impressas); Obs: O sistema deverá ser acessado 
utilizando Internet Explorer versão 6 ou 7, ou Mozila Firefox versão 2 ou 3; 

 Diploma da Graduação - (01 cópia autenticada); 

 Diploma e Histórico Escolar do Mestrado – (01 cópia autenticada). O candidato que não 
concluiu o Mestrado deverá entregar: Histórico Escolar e uma carta do orientador 
informando o estágio do trabalho de conclusão e a previsão da defesa - (01 cópia 
autenticada) 

 Dissertação de Mestrado – (01 cópia eletrônica). O candidato que não concluiu o 
Mestrado deverá entregar: versão preliminar da dissertação - (01 cópia eletrônica).  

Nota: No caso de ser aprovado no processo seletivo, o aluno terá que depositar no ato da 
sua matrícula a versão definitiva da dissertação e uma declaração do orientador indicando 
banca e data da defesa, que deverá ocorrer até março/2014. 

 Publicações ou cópia de trabalhos científicos de sua autoria considerados relevantes 
para a entrevista - (01 cópia impressa);  

 Declaração de Proficiência da língua estrangeira realizada no Mestrado. A língua 
estrangeira examinada para o Mestrado (exceto o espanhol) poderá ser convalidada para o 
Doutorado, mediante apresentação da declaração emitida pela universidade de origem - (01 
cópia autenticada); 

 Carta substantiva expondo seus motivos em fazer o Doutorado e seus planos profissionais 
e científicos – (03 cópias impressas);  

 Currículo Lattes –  (03 cópias impressas); 

 Projeto de pesquisa (*) – (03 cópias impressas). O projeto de pesquisa deve ser apresentado 
de maneira clara e resumida, ocupando até 20 laudas, em espaço duplo; 

 Arquivo Eletrônico – (1 CD devidamente identificado), contendo o projeto de pesquisa e a 
carta de motivação, gravados em Word, e o Currículo Lattes. 

Nota: Os formulários de inscrições e a documentação deverão estar na Secretaria de Pós-
Graduação, impreterivelmente, até o dia 04 de outubro de 2013.  O material apresentado para a 
seleção não será devolvido.  

 

1.3    INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS ESTRANGEIROS:  MESTRADO OU DOUTORADO 

Inscrições on line de 02 de Setembro a 01 de Outubro de 2013 - Não aceitaremos inscrições 
enviadas pelos Correios que chegarem após o dia 04 de Outubro. Não há taxa de inscrição. 

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.  

No ato da inscrição, os candidatos devem encaminhar os seguintes documentos: 

 Ficha de Inscrição: Preencher o formulário on line (atenção para as instruções iniciais), imprimir, 

assinar e enviar – (02 cópias impressas) - Obs: O sistema deverá ser acessado utilizando 

Internet Explorer versão 6 ou 7, ou Mozila Firefox versão 2 ou 3; 

 Projeto de pesquisa (*) – (03 cópias impressas), ocupando até 20 laudas, em espaço duplo; 

https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?nocache=1282938465319
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?nocache=1282938465319


 Curriculum vitae – (03 cópias impressas); 

 Carta explicando os motivos da proposta – (03 cópias impressas); 

 Publicações ou cópia de trabalhos científicos de sua autoria considerados relevantes 

para a entrevista (01 cópia impressa); 

 Passaporte ou outro documento de identificação - (01 cópia impressa); 

 Diploma ou Certificado de Conclusão da Graduação ou Declaração de integralização 

curricular emitida pela universidade de origem-  (01 cópia); 

 Arquivo Eletrônico – (01 CD devidamente identificado) - contendo o Curriculum Vitae, a 

Carta e o Projeto de pesquisa (gravados em formato Word); 

Somente para os candidatos ao Doutorado - além dos documentos listados acima, os 

candidatos deverão apresentar: 

 Diploma ou Certificado de conclusão do Mestrado e Histórico Escolar - (01 cópia 

impressa).  O candidato que não concluiu o Mestrado deverá enviar o Histórico Escolar e 

uma carta do orientador informando o estágio do trabalho de conclusão e a previsão da 

defesa  -  (01 cópia impressa); 

 Dissertação de Mestrado – (01 cópia eletrônica). O candidato que não concluiu o 

Mestrado deverá entregar: versão preliminar da dissertação – (01 CD – versão eletrônica). 

Nota: Os formulários de inscrições e a documentação deverão estar na Secretaria de Pós-

Graduação, impreterivelmente, até o dia 04 de outubro de 2013.  O material apresentado para a 

seleção não será devolvido.  

 

2.   AVALIAÇÃO DOS PROJETOS (MESTRADO / DOUTORADO) 

Somente os alunos pré-selecionados a partir da avaliação do projeto serão chamados para as etapas 
seguintes do processo seletivo. 
 

(*)  PROJETO DE PESQUISA (MESTRADO E DOUTORADO) 

O projeto de pesquisa deve ser apresentado de maneira clara e resumida, ocupando no máximo 20 

páginas digitadas em espaço duplo e deve compreender os seguintes itens: 

1. Título; 

2. Resumo (máximo 20 linhas); 

3. Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental; 

4. Objetivos; 

5. Plano de trabalho e cronograma de sua execução; 

6. Material e métodos; 

7. Forma de análise dos resultados; 

Nota: O projeto deve oferecer, na sua composição, elementos de análise que permitam perceber as 

habilidades do candidato em lidar com a teoria sociológica. 

 

3.  ENTREVISTAS (MESTRADO E DOUTORADO) 

Entrevista dos candidatos selecionados na etapa anterior: consiste na argüição, por uma banca 
composta de professores do Programa de Sociologia, do projeto de pesquisa, proposta de trabalho e 
Currículo Lattes. 

 



4.   PROVA TEÓRICA (SOMENTE PARA O MESTRADO) 

Os candidatos selecionados na entrevista serão convocados para a prova teórica. A prova escrita é 
baseada em questões suscitadas pela bibliografia. No dia da prova, serão formuladas as questões a 
serem desenvolvidas pelos candidatos, de acordo com a seguinte bibliografia: 

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS PARA A PROVA ESCRITA: 

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. 

 

5.  PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS, FRANCÊS, ITALIANO E 
ALEMÃO 

5.1 MESTRADO – O exame de proficiência é uma prova de conhecimento de língua estrangeira. 

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

candidatos. Só será admitida a tradução para o português.  

5.2 DOUTORADO – O Doutorado exige capacitação em 02 línguas estrangeiras. A prova de 

proficiência da língua estrangeira 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.    

  

BOLSAS DE ESTUDOS 

Nosso Programa tem apoio institucional da CAPES e do CNPq, podendo oferecer bolsas de estudo 

durante um período de até 24 meses para 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.  

 



CRONOGRAMA 

MESTRADO 

Inscrição on line: 02/setembro a 01/outubro de 2013  
Prazo máximo para recebimento do material de inscrição: até 04/10/2013 (impreterivelmente) 

Divulgação da lista de candidatos inscritos: 11/outubro 

Resultado da avaliação dos projetos: 21/novembro 

Entrevista: 26 e 27/novembro  

Resultado da Entrevista: 27/novembro – a partir das 18:00 horas 

Prova teórica: 28/novembro - 10:00 horas 

Resultado da Prova teórica: 29/novembro – a partir das 18:00 horas  

Prova de língua estrangeira: data a ser definida pela CPG 

Resultado Final: 9 de dezembro 

DOUTORADO 

Inscrição on line: 02/setembro a 01/outubro de 2013  
Prazo máximo para recebimento do material de inscrição: até 04/10/2013 (impreterivelmente) 

Divulgação da lista de candidatos inscritos: 11/outubro 

Resultado da avaliação dos projetos: 21/novembro 

Entrevista: 26 e 27/novembro 

Resultado da Entrevista: 29/novembro 

Prova de língua estrangeira: data a ser definida pela CPG 

Resultado Final: 9 de dezembro 

Os resultados serão divulgados, via Internet, na home-page da Pós-Graduação do IFCH: 
 http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia 

Atendimento da Secretaria de Pós-Graduação: segunda a sexta, das 09:30 as 11:30 e de 13:30 as 
15:30 h. 

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas  
IFCH - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas  

Secretaria de Pós-Graduação - Programa de Sociologia 
Rua Cora Coralina, s/n 

Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Barão Geraldo 
CEP: 13083-896 - Campinas - SP. 

http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia 
e-mail: scpgsoci@unicamp.br 

fone: +55(19)3521-1614 – fax: +55(19)3521-1609 
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