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O Programa 

O Programa de Doutorado em Ciências Sociais da Unicamp - que completa 30 anos em 2015 - surgiu como 

uma proposta inovadora, que o diferencia de outros cursos no país, a partir de uma concepção marcadamente 

interdisciplinar que busca estruturar as atividades de formação e investigação através de áreas temáticas 

formadas por uma equipe de ensino e pesquisa, envolvendo docentes dos departamentos de Antropologia, 

Sociologia e Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, além de colaboradores de outras 

unidades de ensino e pesquisa da Unicamp e de outras universidades. Tais áreas foram sendo organizadas de 

modo a enfrentar problemas conceituais que constituem desafio teórico-metodológico às Ciências Sociais, 

sejam as intrincadas articulações entre processos culturais e dinâmicas políticas, passando pelos modos como a 

problemática de gênero se inscreve na experiência contemporânea, ou como se desenvolvem processos sociais, 

identidades e representações do mundo rural, ou ainda como articular empírica e teoricamente questões 

relativas ao trabalho e à sociedade, bem como desenvolver reflexões e sugerir as implicações sobre distintos 

sistemas de conhecimento e também avaliar o impacto das políticas públicas sobre as transformações sociais. 

Tais questões demandam efetivo diálogo e interlocução para além das fronteiras disciplinares, sendo o 

propósito que sustenta ainda hoje a conformação deste programa e que explica sua história bem sucedida na 

formação de recursos humanos, no desenvolvimento da pesquisa e na disseminação de conhecimento através 

da intensa participação de seu corpo docente e discente em inúmeros eventos científicos no país e no exterior e 

de um volume expressivo de publicações de livros e artigos. O programa se constituiu assim, ao longo dessas 

duas décadas, em um dos mais expressivos programas de excelência da área de Humanas, formando a cada ano 

um número crescente de destacados profissionais acadêmicos.  

Este programa mantém como seus principais objetivos: 

 Recrutar candidatos com formação em distintas áreas do conhecimento, que já dominem a prática de 

pesquisa e os paradigmas de suas respectivas disciplinas de origem, e que possam, tanto assimilar 

conhecimentos mais avançados quanto aprofundar conhecimentos específicos das distintas áreas temáticas; 

 Oferecer a oportunidade de desenvolvimento de uma reflexão interdisciplinar, teórico-metodológica e 

empírica, bem como possibilitar a exploração de questões inovadoras localizadas nas fronteiras disciplinares; 

 Treinar cientistas sociais altamente qualificados, capazes de proporcionar uma contribuição significativa no 

ensino, na pesquisa e na disseminação do conhecimento.  

Integralização: Para aluno regular do curso de Doutorado em Ciências Sociais (seja ele brasileiro ou estrangeiro) 

deverá ser integralizado em um mínimo de 24 meses e máximo de 61 meses. Para os alunos bolsistas, o prazo 

de integralização é definido pela Coordenação da Subcomissão de Pós-Graduação do Doutorado em Ciências 

Sociais. Para os ex-alunos o prazo máximo de permanência no curso é de 6 meses após seu ingresso. 

Estrutura Curricular: Para obter o título de Doutor em Ciências Sociais o aluno deverá cumprir o total de 15 

créditos em disciplinas exigidos no Regulamento do Programa, ser aprovado no Exame de Qualificação e ter 

demonstrado aptidão em pelo menos duas línguas estrangeiras. 



 
Secretaria de Pós Graduação/IFCH/UNICAMP. 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”- Barão Geraldo, Rua Cora Coralina S/N – CEP 13083-896 – Campinas-SP 
www.ifch.unicamp.br/pos  /  email: scpgcsoc@unicamp.br / fone: 19-35211615 e  fax: 19-35211609 

 

 

 

 

 

 

 

Linhas de Pesquisa 
 

 

No Doutorado em Ciências Sociais as linhas de pesquisa equivalem às áreas temáticas que 
constituem a espinha dorsal do programa, sendo, atualmente, as seguintes Áreas/Linhas 
(clique em cima do nome para ter acesso às informações da área/linha desejada e 
docentes credenciados na mesma): 
 
 
 

1. Estudos de Gênero; 

2. Modos de conhecimento e suas expressões: Experiência e Trajetória; 

3. Processos Sociais, Identidades e Representações do Mundo Rural; 

4. Trabalho, Política e Sociedade; 

5. Estudos das Relações China-Brasil; 

 

 

 

 

 

*Obs: A Área Temáticas de “Cultura e Política” não aceitará ingressantes para o ano de 2016; 

 
 
 

http://www.ifch.unicamp.br/pos/cienciassociais/index.php?menu=menulpesquisa&texto=linhaspesquisa#n2
http://www.ifch.unicamp.br/pos/cienciassociais/index.php?menu=menulpesquisa&texto=linhaspesquisa#n3
http://www.ifch.unicamp.br/pos/cienciassociais/index.php?menu=menulpesquisa&texto=linhaspesquisa#n4
http://www.ifch.unicamp.br/pos/cienciassociais/index.php?menu=menulpesquisa&texto=linhaspesquisa#n5
http://www.ifch.unicamp.br/pos/cienciassociais/index.php?menu=menulpesquisa&texto=linhaspesquisa#n6


 
 
 

INFORMAÇÃO 
 
 
 

 

a) Estudantes Estrangeiros: Os candidatos estrangeiros que prestarem este processo 

seletivo ingressarão no curso no 1º Semestre de 2016;  

 

b) Ex-alunos não titulados: os ex-alunos não-titulados que prestarem este processo 

seletivo ingressarão no curso no 2º Semestre de 2015; 
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INSCRIÇÕES  
 
CANDIDATOS ESTRANGEIROS: 

NOTA: Os candidatos que porventura não tenham terminado ou realizado o mestrado poderão concorrer no processo 

seletivo de duas maneiras: 

- Sem o término do mestrado: desde que concluam o mestrado até a matrícula (Fevereiro de 2016). Para tanto, estes 

candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, declaração do orientador, em papel timbrado da Universidade, de 

que o candidato defenderá sua dissertação até a data de matrícula no Doutorado.   

- Sem ter realizado o mestrado: o candidato deverá apresentar, no ato da matrícula, no mínimo, duas produções 

qualificadas (dentre livros e/ou artigos publicados em revistas reconhecidas), publicadas nos últimos 5 anos, que 

demonstrem sua qualificação equivalente ao mestrado. Assim como uma carta de recomendação de professor, 

pesquisador ou pessoa de reconhecida competência na área de atuação do candidato (que deve ser correlacionada 

àquela pretendida no Doutorado), que tenha o título mínimo de Doutor. Na carta, obrigatoriamente, deverá conter os 

contatos da pessoa que atesta a qualificação (Telefone profissional, telefone pessoal e email). 

Ressalta-se ainda que em ambos os casos os documentos apresentados serão avaliados também pela Banca 

Examinadora, podendo ou não as publicações serem consideradas qualificadas por esta banca. 

 

As inscrições para participação no Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais para 

candidatos estrangeiros e ex-alunos não titulados são gratuitas e poderão ser feitas através da internet; 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E IMPRESCINDÍVEIS A TODOS OS CANDIDATOS ESTRANGEIROS PARA A INSCRIÇÃO NO 

PROCESSO SELETIVO: 

 Formulário de Inscrição (Informa-se que o preenchimento do formulário é on line; Durante o preenchimento do mesmo, é 

obrigatória a inserção uma foto 3x4 digitalizada, pois, em caso de aprovação, a foto será usada na carteira de identidade 

estudantil; Após preenchimento, salvar cópia em arquivo único em PDF) - O sistema deverá ser acessado utilizando Internet 

Explorer versão superior a 6, ou Mozilla Firefox versão superior a 2 e estará disponível somente no período de inscrição.  

 Projeto de Pesquisa (arquivo único em PDF), de acordo com as especificações abaixo; 

 Curriculum Vitae (arquivo único em PDF); 

 Carta substantiva (arquivo único em PDF) - expondo seus motivos em fazer o Doutorado e seus planos profissionais e 

científicos; 

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA CANDIDATOS ESTRANGEIROS CONCLUINTES OU QUE CONCLUÍRAM O MESTRADO: 

 Histórico Escolar do Mestrado (arquivo único em PDF); 

 Dissertação de Mestrado ou versão preliminar da Dissertação (arquivo único em PDF); 

 Diploma/Certificado de Conclusão do Mestrado ou Declaração do orientador de Agendamento da Defesa (arquivo 

único em PDF – no caso da declaração a ser assinada pelo orientador, uma cópia deverá escaneada e enviada por email junto 

com os demais documentos, com original enviado via correio); 

 

 

 

https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1373982896230
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA CANDIDATOS ESTRANGEIROS QUE NÃO REALIZARAM O MESTRADO: 

 Carta de Recomendação, de professor, pesquisador ou pessoa de reconhecida competência na área do projeto 

(arquivo único em PDF – deve ser o documento escaneado, com original enviado via correio); 

 2 Livros e/ou artigos (arquivo único em PDF para cada publicação); 

 

Projeto de Pesquisa 

O projeto de pesquisa deverá, OBRIGATORIAMENTE, estar de acordo com o modelo adotado pela FAPESP e ser escrito, 

preferencialmente, em LÍNGUA PORTUGUESA. Sendo que o mesmo deve ocupar, no máximo, 20 páginas digitadas em espaço 

duplo e deve compreender os seguintes itens: 

 Título; 

 Resumo (máximo de 20 linhas); 

 Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental; 

 Objetivos; 

 Plano de trabalho e cronograma de sua execução; 

 Material e métodos; 

 Forma de análise dos resultados; 
Nota: Caso tenha dúvida, o modelo adotado pela FAPESP segue no seguinte link: http://www.fapesp.br/253. 

 

 

EX-ALUNOS: 

 Formulário de Inscrição (Preencher on line e ATENÇÃO para as instruções iniciais, assim como , após 

finalizado, salvar cópia em pdf) - O sistema deverá ser acessado utilizando Internet Explorer versão 6 ou 7, 

ou Mozilla Firefox versão 2 ou 3. 

  Carta do Orientador autorizando o reingresso no curso (A carta deve conter os dados da defesa, como 

banca – titulares e suplentes –, data da defesa e titula da tese); 

  Texto da Tese (Versão provisória ou definitiva em versão pdf enviada por email à Secretaria) no formato 

oficial da Universidade (instruções de formatação pode ser observadas AQUI).  

 

ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 

O candidato deverá preencher a ficha de inscrição on line e encaminhar os todos os arquivos (Formulário de inscrição, 

Projeto de Pesquisa, Curriculum Lattes, Carta Substantiva e demais documentos obrigatórios) e documentos 

digitalizados, todos em formato PDF, observando que cada arquivo deverá ter no máximo 3000KB, ao endereço 

eletrônico dcs.unicamp@gmail.com, no período entre 09 horas do dia 16 de Março de 2015 e 23 horas e 59 minutos 

do dia 09 de Abril de 2015, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

 

http://www.fapesp.br/253
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1373982896230
http://www.ifch.unicamp.br/pos/formularios/manual_defesa_dissertacao_tese_atual.pdf
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1373982896230
mailto:dcs.unicamp@gmail.com
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Instruções para os arquivos digitalizados - Os arquivos devem ser nomeados com o nome e sobrenome do(a) 

candidato(a), seguido da identificação do arquivo entre parênteses. Ex.: josé da silva (inscrição), josé da silva 

(diploma), josé da silva (histórico), josé da silva (publicações), josé da silva (carta), josé da silva (currículo), josé da silva 

(projeto), José da Silva (Dissertação), José da Silva (Declaração), José da Silva (Carta de Recomendação), José da Silva 

(publicação). 

 

 

IMPORTANTE: 
 

A apresentação incompleta da documentação excluirá o candidato do processo de seleção. 
 

Em hipótese alguma haverá troca de arquivos/documentos já recebidos pela Secretaria de Pós-
Graduação. 

 

Para os casos em que o candidato tenha que enviar algum documento para a Secretaria (Declaração do orientador ou 

Carta de Recomendação), o candidato deverá enviar os documentos ao seguinte endereço: 

 

Secretaria de Pós-Graduação 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

A/C Reginaldo Alves do Nascimento 
Rua Cora Coralina, s/nº, Campinas/SP, CEP 13083-896. 

 

Será observada a data de postagem (até 09 de Abril de 2015) do documento, porém este deverá chegar à Secretaria 

de Pós-Graduação até 23/04/2015. 

 

A Secretaria de Pós-Graduação e a Coordenação de Pós-Graduação do IFCH não se responsabilizam por solicitação de 

inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 

de linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

A inscrição somente será considerada efetuada após o recebimento dos arquivos e documentos. O candidato poderá 

acompanhar o recebimento dos documentos através Siga DAC. 

 

 

REQUISITOS PARA ADMISSÃO COMO ALUNO REGULAR DO PROGRAMA 

ESTRANGEIROS E EX-ALUNOS: 

 Possuir Diploma de Curso Superior. 

 Possuir Diploma de Mestrado ou equivalente previsto neste edital. 

 Ser aprovado no Exame de Seleção. 

 Comprovar proficiência em língua portuguesa e em duas uma línguas estrangeiras, que não seja a 

língua materna do candidato, sendo elegíveis as línguas alemã, francesa, inglesa, espanhola e italiana 

modernas.  

http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/siga_candidatos/
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ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

ESTRANGEIROS: 

Esta modalidade de processo seletivo é anual e será realizado em duas etapas: 

 Análise de projetos, Históricos Escolares e Curricula. 

 Comprovação de Proficiência em Línguas Modernas. 

 

EX-ALUNOS: 

Esta modalidade de processo seletivo é semestral e será realizado em uma etapa: 

   Análise de do Texto da Tese e da carta do orientador; 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE CADA UMA DAS ETAPAS: 

ESTRANGEIROS: 

 Análise de Projetos, Históricos Escolares e Curricula – considerar-se-ão os seguintes critérios: 

 

 nível de elaboração conceitual do projeto e viabilidade de sua execução nos prazos previstos; 

 adequação do projeto às Linhas/Áreas de Pesquisa do Programa; 

 adequação do curriculum ao projeto apresentado, bem como às Àreas/Linhas de Pesquisa do 

Programa; 

 experiência em pesquisa; 

 disponibilidade de orientação por parte dos professores do Programa. 

 

 Comprovação de Proficiência em Línguas Modernas – fase não eliminatória no Processo Seletivo, porém os 

candidatos aprovados nas fases anteriores deverão comprovar proficiência em duas línguas modernas até 

seu Exame de Qualificação, sendo consideradas as línguas alemã, francesa, inglesa, espanhola e italiana. 

Para tanto os candidatos poderão utilizar os seguintes critérios de análise de proficiência: 

 

 Solicitação de convalidação da Língua Estrangeira do Mestrado, comprovando a mesma através do 

histórico escolar onde deverá constar a língua obtida no mestrado; 
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 Apresentação de certificado emitido por Órgão especializado reconhecido internacionalmente; 

 Submissão à Exames de Proficiência anterior ao prazo de seu Exame de Qualificação; 

 

NOTA: A proficiência não será eliminatória no processo seletivo, porém é quesito obrigatório no 

curso, cabendo os candidatos aprovados a obterem as línguas estrangeiras até seu exame de 

qualificação. 

 

EX-ALUNOS: 

 Análise de do Texto da Tese e da carta do orientador – considerar-se-ão os seguintes critérios: 

 

 nível de elaboração conceitual do texto e viabilidade de sua execução nos prazos previstos na carta do 

orientador; 

 adequação do texto às Linhas/Áreas de Pesquisa do Programa; 

 Situação do aluno no momento de seu desligamento (cumprimento de outras etapas do curso. Ex. 

Cumprimento de créditos em disciplinas, realização do Exame de Qualificação e proficiência em línguas, 

análise de seu Currículo Lattes e sua produção no último período); 

 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados serão divulgados pela Secretaria e pela Coordenação de Pós-Graduação no site (ACESSO AQUI). 

Não serão fornecidas informações por telefone sobre os resultados do processo de seleção. A Secretaria de 

Pós-Graduação e a Coordenação de Pós-Graduação do IFCH não se responsabilizam por informações que 

venham a ser transmitidas por telefone. 

 

 

 

 

 

 

Cronograma – Processo de Seleção de Residentes no Exterior: 

 

16/03/2015, às 09h00, até 09/04/2015, às 

23h59: 

 

Período para as inscrições e entrega online dos 

documentos; 

 

30 de Abril de 2015, às 16h: 

 

Homologação e divulgação do resultado final; 

http://www.ifch.unicamp.br/pos/cienciassociais/index.php?texto=pseletivo&menu=menupseletivo
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BOLSA DE ESTUDOS: 

ESTRANGEIROS: 

Os candidatos admitidos segundo o procedimento “Candidatos Residentes no Exterior” por seleção não 

presencial não concorrem às cotas de bolsas do Programa, devendo se candidatar a bolsas de estudos do 

Programa PEC-PG, dependendo da nacionalidade; e às bolsas da FAPESP, e/ou outros programas similares. 

 

Para maiores informações sobre bolsas de estudos consulte o site das referidas agências de fomentos: 

 http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg  

 http://www.fapesp.br/candidatosabolsas/ 

 

EX-ALUNOS: 

 

Ex-alunos do curso que sejam aprovados neste Processo Seletivo não concorrerão em hipótese alguma às bolsas 

Demanda Social (CAPES e CNPq) disponíveis para curso. 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg
http://www.fapesp.br/candidatosabolsas/

