Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política – PPGSP
Universidade Federal de Santa Catarina
Bloco E – Prédio Novo – 4º andar
Campus Universitário, Trindade – Caixa Postal 476
CEP: 88040-900 – FLORIANÓPOLIS, Santa Catarina, Brasil

Edital 002/2018 - Processo de Seleção de Candidatos ao Mestrado em Sociologia Política
2018/2019

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP) da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) torna pública a abertura do Edital 002/2018 referente ao processo de seleção para
a turma de mestrado de 2019.
Informações sobre o Mestrado
O mestrado em Sociologia Política foi criado em 1985. Tem duração de dois anos, com matrícula
semestral, sendo que o (a) aluno (a) deve cumprir, no mínimo, 30 créditos. Todas as informações
sobre o Programa (estrutura, disciplinas, corpo docente, Linhas de Pesquisa e seus respectivos Núcleos) encontram-se disponíveis na página do Programa (http://ppgsp.posgrad.ufsc.br/).

1. DAS VAGAS:
Serão oferecidas vinte (20) vagas de mestrado para portadores de diploma de graduação reconhecido pelo MEC. A banca reserva-se o direito de preencher ou não o número de vagas (20) constante do edital.

2. DAS INSCRIÇÕES:

As inscrições serão aceitas entre os dias 10 de Setembro (segunda-feira) e 15 de Outubro (segundafeira) de 2018.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta, das 09:00 às 11:30hs e das 13:30 às 17:30hs na
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, Centro de Filosofia e Ciências
Humanas, Bloco E – Prédio Novo – 4º andar, Campus Universitário, Trindade - Caixa Postal 476,
CEP: 88040-900 - Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Fone: (48) 3721-9253, email: ppgsocpol@contato.ufsc.br .

As inscrições também poderão ser feitas pelo correio, via SEDEX, enviando a documentação requerida na seção para o endereço acima, com data de postagem até o dia 15 de outubro (segundafeira) de 2018.
Os documentos exigidos para a inscrição são:
a) Formulário online, devidamente preenchido;
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b) Três cópias do projeto de pesquisa de no máximo 15 páginas, fonte Times New
Roman tamanho 12, espaço 1,5 indicando a linha de pesquisa escolhida. O projeto
deve conter o nome do candidato;
c) Uma versão digital do projeto em formato .doc gravada em CD ou pen drive;
d) Três cópias do resumo do projeto de no máximo uma página;
e) Curriculum Vitae modelo Lattes atualizado e impresso, comprovando a documentação seguindo a ordem dos itens estabelecida pelo CV Lattes;
f) Comprovante de proficiência em inglês. Os (as) candidatos (as) deverão apresentar
o comprovante de proficiência em inglês no ato da inscrição. Valem como comprovantes de proficiência:
- Certificado do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da UFSC, ou de
departamento equivalente de outras Universidades Federais, Estaduais, Municipais
e/ou de Cursos de Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES, emitido entre 2014 e
2018;
- Certificado emitido entre 2013 e 2017; outros certificados aceitos: Test of English
as a Foreign Language (TOEFL - ITP) com nota no “reading” igual ou acima de 47
pontos. Certificado, emitido entre 2014 e 2018;
g) Fotocópia do diploma de graduação (os diplomas de cursos estrangeiros serão avaliados pela Banca Examinadora).
h) Histórico escolar do curso de graduação;
i) Fotocópia da Cédula de Identidade e CPF;
j) Uma foto 3x4 (recente).
k) O candidato deve assegurar-se de que o tema de seu projeto de pesquisa seja compatível com pelo menos uma das linhas de pesquisa do programa.
*A não observância dos prazos e condições acima especificados implicará a exclusão do candidato
(a) do processo seletivo.
* Não serão aceitas inscrições condicionais sob nenhum pretexto.

3 - DO PROCESSO SELETIVO:
A admissão ao Curso estará sujeita a aprovação em exame de seleção a ser organizado por uma
Banca Examinadora designada pelo Colegiado. Este exame contempla quatro etapas:
1ª ETAPA – PROVA ESCRITA (eliminatória e classificatória):
Prova escrita e em língua portuguesa, versando sobre conteúdos relativos a uma formação básica
em Sociologia e Ciência Política, com questões elaboradas a partir da bibliografia abaixo discriminada, com duração de quatro (4) horas, sem permissão de qualquer tipo de consulta. A prova contará com 4 questões, devendo os candidatos responderem duas delas, sendo uma de cada área (Sociologia e Ciência Política). A prova será entregue para correção sem a identificação do nome do
(a) candidato (a). É obrigatória a apresentação por parte dos candidatos do Formulário contendo o número de inscrição gerado no ato do preenchimento online, além de documento de identificação com foto. Este número de inscrição será usado como identificador da prova escrita. Para ser
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aprovado (a) nessa etapa, o (a) candidato (a) deverá obter nota mínima sete (7,0). As notas da prova escrita serão divulgadas com o número de inscrição do candidato no mural do Programa de PósGraduação em Sociologia Política e na página do programa (http://ppgsp.posgrad.ufsc.br/) na data
indicada no calendário.
Data: 05 de novembro (segunda-feira) de 2018
Horário: 8:00h – 12:00h.
Local: Mini Auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas/CFH

Bibliografia para prova escrita:

ARON, Raymond. As Etapas do Pensamento Sociológico. São Paulo: Martins Fontes/UNB, 1990. [Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber].
BERGER, Peter L. Perspectivas Sociológicas. Petrópolis: Vozes, 2007. [Caps. 2, 4 e 5].
DOWNS, Anthony (1999). Uma teoria econômica da democracia. São Paulo: Edusp.
[Caps. 1 a 9].
DURKHEIM, É. O suicídio: estudo de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. [Introdução e Cap. II do Livro III].
BOURDIEU, P. Esboço de uma Teoria da Prática. In: ORTIZ, R. Pierre Bourdieu. São
Paulo: Ática, 1983. [Grandes Cientistas Sociais, 39].
FIGUEIREDO, Argelina e LIMONGI, Fernando (2007). Instituições Políticas e Governabilidade. Desempenho do governo e apoio legislativo na democracia brasileira. In: MELO,
Carlos R. & SAEZ, Manuel A. A democracia brasileira: balanço e perspectivas para o século 21. Belo Horizonte: Editora UFMG. [pp. 147-198].
HAMILTON, Alexander; MADISON, James e JAY, John (1984). O Federalista. Brasília,
DF: Ed. da UnB, 1984 (Várias Edições). [Artigos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 14 e 51].
MAINWARING, Scott. Sistemas partidários em novas democracias: o caso do Brasil. Porto Alegre/Rio de Janeiro, Mercado Aberto/FGV, 2001. [Caps. 1 a 4 e 7 a 9 (pp. 31 a 178 e
pp.273 a 333)].
MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 2001. [Feuerbach
- oposição entre a concepção materialista e idealista - Partes A e B].
MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. Do espírito das leis. 3.ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2005 (Várias Edições). [Parte 1 - Livros - I, II, III, IV, V e VIII. Parte 2
– Livro XI].
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WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Companhia
das Letras, 2004. [Parte I, Caps. 1, 2 e 3; Parte II, Cap. 1].

2ª ETAPA – PROJETO DE PESQUISA:
O (a) candidato (a) será avaliado (a) em relação à qualidade do projeto de pesquisa, observando os seguintes critérios:










Originalidade e relevância da problemática da pesquisa;
Justificativa da contribuição pretendida para a área do conhecimento em que o projeto proposto se insere;
Pertinência e coerência com o campo de conhecimento da Sociologia Política;
Clareza e coerência dos objetivos em relação à fundamentação teórica e metodológica;
Afinidade do projeto com uma linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, apontando a viabilidade de sua execução dentro do prazo previsto (24 meses);
Disponibilidade de professor orientador para o candidato;
Pertinência no uso das categorias da área, adequação e domínio da bibliografia na área;
Adequação às normas da ABNT;
Clareza do texto e domínio da linguagem.

3ª ETAPA – ENTREVISTA:
O (a) candidato (a) será avaliado (a) na entrevista, observando os seguintes critérios:





Desenvoltura, segurança e maturidade na exposição do projeto e na argumentação, durante
a entrevista;
Conhecimento do tema proposto e domínio da produção no campo de conhecimento;
Trajetória acadêmica e vínculo com a proposta de projeto;
Domínio teórico e metodológico condizente com as exigências de desenvolvimento do projeto de dissertação de mestrado no tema apresentado.

4ª ETAPA - Análise do CURRICULUM VITAE do (a) candidato (a), referente aos anos 2014 à
2018. A análise do currículo será feita pela valoração por parte da banca examinadora dos documentos apresentados pelo candidato no seu CV Lattes. O cálculo da nota final do currículo será
feito considerando a tabela de pontuação em anexo. Ao candidato que obtiver o maior número de
pontos corresponderá a nota 10,00 (dez). As notas dos demais candidatos serão calculadas pela
média ponderada até o mínimo de 7 (pontuação mínima obtida pela entrega do título de graduação
obrigatório no edital).
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AVALIAÇÃO FINAL:

Para avaliação e classificação final serão considerados os seguintes pesos:

ETAPA
PROVA ESCRITA
PROJETO DE PESQUISA
ENTREVISTA
CURRICULIM VITAE

PESO
40%
25%
25%
10%

Os candidatos aprovados na seleção de mestrado serão aqueles que não forem eliminados na prova
escrita e que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete inteiros) na média ponderada das quatro
etapas acima discriminadas.

4. DO CALENDÁRIO:
Período de inscrição
10 de setembro a 15 de outubro de 2018
Homologação das inscrições
19 de outubro de 2018
Prova escrita
05 de novembro de 2018
Divulgação dos resultados da prova escrita e 06 de novembro de 2018, até às 20h
do cronograma de entrevistas
Análise dos projetos de pesquisa
07 de novembro de 2018
Entrevistas
08 de novembro e 09 de novembro de 2018
Resultado final
12 de novembro de 2018

5. DA BANCA EXAMINADORA:
A banca examinadora será composta pelos professores:
Dr. José Pedro Simões Neto (Presidente)
Dr. Yan de Souza Carreirão
Dr. Luís Felipe Guedes da Graça
Dr. Rodrigo da Rosa Bordignon
Dr. Eduardo Villar Bonaldi (suplente)

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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6.1 – Os (as) candidatos (as) não aprovados (as) terão 90 (noventa) dias, a partir da data de divulgação da lista de aprovados (as), para retirar seus documentos. Findo esse prazo, eles serão inutilizados;
6.2. No caso de haver desistências, os (as) candidatos (as) aprovados (as) e selecionados (as) acima
do número previsto de vagas, e a critério da Banca de Seleção, poderão ser chamados (as), obedecendo-se a ordem final de classificação;
6. 3. Não é obrigatório o preenchimento de todas as vagas disponíveis;
6. 4. A aprovação na seleção não garantirá a todos (as) a obtenção de bolsa de estudo, cuja aplicação dependerá das cotas recebidas pelo Programa, das agências financiadoras e da obediência às
suas normas, além das regras do próprio Programa e de sua Comissão de Bolsas;
6. 5. O atraso na prova escrita, bem como qualquer forma de identificação da prova, implica eliminação do(a) candidato(a);
6. 6. Mediante assinatura de termo de responsabilidade (Anexo I), é garantida a realização da entrevista via Skype. O termo de solicitação de entrevista via Skype deve ser preenchido, assinado e
encaminhado ao email do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política em até 24 horas
após a divulgação dos resultados da prova escrita e da ordem das entrevistas.
6. 7. A Banca de Seleção é soberana quanto à aplicação dos critérios de avaliação do processo de
seleção que foram previamente discutidos e aceitos pelo Colegiado do Programa.

7 - DOS RECURSOS:
Em caso de Recurso, o mesmo deve ser dirigido à Coordenação do Programa de Pós- Graduação
em Sociologia Política no prazo de até 48 h (quarenta e oito horas) após a divulgação do resultado
de cada etapa do processo seletivo a ser contestada.

Banca Examinadora:
Dr. José Pedro Simões Neto (Presidente)
Dr. Yan de Souza Carreirão
Dr. Luís Felipe Guedes da Graça
Dr. Rodrigo da Rosa Bordignon
Dr. Eduardo Vilar Bonaldi (Suplente)

Edital aprovado em reunião de colegiado realizada em 28/05/2018.
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ANEXO I
Termo de responsabilidade

Eu, _______________________________________________ , candidato(a) à seleção de mestrado inscrito sob o nº ____________________, venho solicitar que a realização da entrevista agendada para ____ / ____ / ____ às ___ : ____h seja feita via Skype, assumindo ter conhecimento de
que problemas técnicos que possam vir a ocorrer são de minha inteira responsabilidade. Informo
que acessarei o Skype na data e horário definidos pela banca de seleção a partir da seguinte conta
__________________________. Comprometo-me, igualmente, em inserir em meus contatos o
Skype do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política ppgsp.ufsc@gmail.com

_____________, _____ de ___________________ de _______.

______________________________________
(Assinatura)
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