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Edital 003/2018 - Processo de Seleção de Candidatos ao Doutorado 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 doutorado de 2019.
Informações sobre o Doutorado
O Doutorado em Sociologia Política foi criado em 1999. Tem a duração de quatro anos e o aluno
deverá realizar 60 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 inscrições:
O período das inscrições tem início no dia 25 de setembro de 2018 e encerra-se em 25 de outubro
de 2018.
1.1. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9:00h às 12:00h e das 14:00h às
17:30h, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política - Centro de Filosofia
e Ciências Humanas da UFSC, Bloco E – Prédio Novo – 4º andar, Campus Universitário, Trindade - Caixa Postal 476, CEP: 88040-900 - Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Fone: (48) 37219253; E-mail: ppgsocpol@contato.ufsc.br .
1.2. As inscrições também poderão ser feitas pelo correio, via SEDEX, enviando a documentação
requerida na seção 1.3 para o endereço acima, com data de postagem até dia 25 de outubro de
2018.
1.3. Os documentos exigidos para a inscrição são:
1.3.1. Formulário online, devidamente preenchido;
1.3.2. Comprovante de proficiência em Inglês. A proficiência em inglês deverá ser comprovada no
ato da inscrição mediante:
 Certificado do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da UFSC, o de departamento equivalente de outras Universidades Federais, Estaduais, Municipais e/ou Cursos de
Pós-Graduação reconhecidos pela CAPÈS, certificado emitido a partir de 01 de janeiro de
2014; ou
 Certificado de Teste de English as a Foreign Language (TOEFL) (mínimo de 213 pontos
para o CBT TOEFL, 80 para IBT ou 500 pontos para o TOEFL tradicional) ou do International English Language Test (IELTS) (mínimo de 6,0 pontos). Certificado emitido a partir
de 01 de janeiro de 2014;
1.3.3. Fotocópia dos diplomas de graduação e pós-graduação:
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Para a pontuação na etapa da análise curricular (2.2.2), os diplomas de mestrado emitidos
por instituições acadêmicas brasileiras devem ser reconhecidos pela CAPES.
Os diplomas emitidos no exterior serão avaliados pela Banca Examinadora;
O diploma de Graduação é obrigatório;

1.3.4. Histórico escolar dos cursos de graduação e pós-graduação;
1.3.5. Fotocópia da Cédula de Identidade e CPF;
1.3.6. Uma foto 3x4;
1.3.7. Cinco 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;
 As cópias devem ser impressas.
1.3.8. Cinco cópias do resumo do projeto de pesquisa, de no máximo uma página, contendo até
seis palavras-chave, e indicação da Linha de Pesquisa pretendida;
1.3.9. Curriculum Vitae modelo Lattes atualizado e impresso. A documentação comprobatória
deve ser entregue seguindo a mesma ordem dos itens estabelecida pelo Curriculum Lattes;
1.3.10. Para a pontuação na etapa da análise curricular, os (as) candidatos (as) que, no ato da inscrição ainda não tiverem defendido a dissertação e tiverem a pretensão de pontuar, deverão entregar na Secretaria do PPGSP até 23 de novembro de 2018 comprovante de agendamento de defesa
assinado pelo (a) orientador.
 A data limite para a defesa da dissertação é 22 de fevereiro de 2019.
*A não observância dos prazos e das condições acima especificados implicará a exclusão do candidato (a) do processo seletivo.
** Os documentos devem ser apresentados na mesma ordem dos itens acima elencados.
2. Do processo seletivo:
O processo de seleção será realizado por uma Banca Examinadora em duas etapas:
2.1. 1ª ETAPA:
Prova escrita versando sobre conteúdos relativos a uma formação em Teoria Sociológica e em
Teoria Política, em que o (a) candidato (a) deverá responder duas questões entre quatro que serão apresentadas no dia da prova. Para a sua realização, a bibliografia mínima exigida encontra-se em arquivo anexo (Anexo I).
A prova terá duração de quatro (4) horas, sem permissão de qualquer tipo de consulta.
As provas serão corrigidas pela Comissão de Seleção sem identificação dos candidatos. Para ser
aprovado nesta etapa, o candidato deverá obter nota mínima sete (7,0).
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✓ Para realizar a Prova Escrita, os candidatos devem apresentar obrigatoriamente
o comprovante de inscrição no processo seletivo gerado pelo sistema, com respectivo
número de identificação, e documento de identidade com foto.
✓ A prova ocorrerá no dia 14 de novembro de 2018, às 14:00h. Será eliminado do processo seletivo o candidato que se atrasar, assim como o candidato que tornar sua
prova identificável.
2.2. 2ª ETAPA
2.2.1.

Análise do projeto apresentado, tendo como critérios:

a. Originalidade e relevância da problemática de pesquisa;
b.Justificativa da contribuição pretendida para a área do conhecimento em que o projeto
proposto se insere;
c. Pertinência e coerência com o campo de conhecimento e com a linha de pesquisa indicada;
d. Clareza e coerência dos objetivos em relação à fundamentação teórica e metodológica;
e. Adequação do projeto a uma pesquisa de doutorado, apontando a viabilidade de sua execução dentro do prazo previsto (48 meses);
f. Domínio e pertinência das referências bibliográficas na temática proposta;
g. Adequação às normas da ABNT;
h. Clareza e adequação do texto e domínio de categorias e conceitos apresentados.
2.2.2.
Análise do Currículo Lattes, tendo como critério a tabela de pontuação elaborada pela Comissão de Seleção para esse fim e apresentada em anexo (Anexo II).
Serão analisadas a formação e percurso acadêmicos, a produção científica e técnica e as experiências profissionais do candidato.
2.2.3.
Entrevista em que serão discutidos principalmente o projeto e a trajetória
acadêmica do candidato.
 Mediante assinatura de termo de responsabilidade (Anexo III), 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.
*Os (as) candidatos (as) que obtiverem nota zero nas etapas 2.2.1 e 2.2.3 serão eliminados.
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3. Da avaliação final:
Para avaliação e classificação final, serão considerados os seguintes pesos ponderados:
Prova escrita: 40%;
Projeto: 20%;
Entrevista: 20%
Análise curricular: 20%.
Para ser aprovado (a), o (a) candidato (a) deve obter média final igual ou superior a 7,0 (sete).
No caso de igualdade de notas, será considerado (a) aprovado (a) para a vaga existente o (a) candidato (a) que obtiver nota superior na prova escrita; caso permaneça o empate, os critérios a serem
utilizados serão:
1) Maior número de publicações de artigos em periódicos científicos nos últimos vinte e quatro meses, hierarquizados segundo o QUALIS/CAPES na área de Sociologia ou Ciência
Política, constantes e comprovados no curriculum vitae apresentado;
2) Ainda persistindo o empate, será considerado o maior número de publicações de trabalhos
completos ou resumos apresentados em eventos nos últimos vinte e quatro meses, constantes do curriculum vitae apresentado.
Será desclassificado do processo o candidato que obtiver avaliação zero em qualquer etapa da seleção.
4. Do Calendário:
Período de inscrição

25 de setembro a 25 de outubro de 2018

Homologação das inscrições

06 de novembro de 2018

Prova escrita (Dia e local)

14 de novembro de 2018, 14:00h no Mini
auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, UFSC

Divulgação online na página do Programa de Pósgraduação em Sociologia Política dos resultados da
prova e calendário das entrevistas

Até 21 de novembro de 2018, até às
21:00h

Análise dos projetos de pesquisa

07 de novembro de 2018
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Entrevistas

28 e 29 de novembro de 2018

Resultado final

Até 04 de dezembro de 2018

5. Da publicação das notas e recursos:
As notas de todos (as) candidatos (as), classificados (as) ou não na prova escrita, serão publicadas
na página do Programa, constando apenas o número de inscrição no processo seletivo.
Em caso de Recurso, o mesmo deve ser dirigido à Coordenação do Programa de Pós-Graduação
em Sociologia Política, por escrito e justificado, no prazo de até 48 h (quarenta e oito horas) após a
divulgação do resultado de cada etapa do processo seletivo a ser contestada.
6. Das disposições gerais:

Vagas: Para o ano de 2018 há previsão de 15 vagas, podendo a Comissão de Seleção reduzir o
número de aprovados de acordo com o desempenho dos candidatos, viabilidade de orientação e
compatibilidade de área.
O Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política não garante bolsas de estudo para todos os
candidatos aprovados.
Os casos omissos e imprevistos serão decididos pela Comissão de Seleção.
Os candidatos não aprovados terão até 90 (noventa) dias, a partir da data de divulgação dos aprovados, para retirar seus documentos. Findo esse prazo, os documentos serão inutilizados
Comissão de Seleção
Prof. Dr. Carlos Eduardo Sell (Presidente)
Profa. Dra. Marcia da Silva Mazon
Prof. Dr. Ricardo Virgilino da Silva
Profa. Dra. Sandra Noemi Cucurullo de Caponi
Prof. Dr. Tiago Daher Padovezi Borges
Prof. Dr. Julian Borba (suplente)
Edital aprovado em reunião de colegiado realizada em 28/05/2018.
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ANEXO I
Bibliografia indicada para a prova escrita
Sociologia Clássica e Contemporânea
BOURDIEU, Pierre. O senso prático. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2009. [Cap. 3: Estruturas,
habitus e práticas, pp: 86-107].
ELIAS, Norbert. Introdução à sociologia (várias edições).
GIDDENS, Anthony. A constituição da sociedade [Capítulo I] (várias edições).
GOFFMANN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana (várias edições).
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I - A vontade de saber, RJ: Ed. Graal, 1988. (várias
edições).
MARX, Karl. A ideologia alemã (várias edições).
WEBER, Max. Conceitos sociológicos fundamentais. (Primeiro capítulo de Economia e Sociedade). vol I. (várias edições).
Teoria Política Clássica e Contemporânea
DAHL, Robert. A Democracia e Seus Críticos. São Paulo, Martins Fontes, 2012 [ Parte 1 e 3].
HAMILTON, A., MADISON J. e JAY, J. O Federalista. Brasília, DF: Ed. da UnB, 1984 (Várias
Edições). [Artigos 1, 9, 10, 47, 51, 62, 65, 67, 78 e 85].
HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de uma república eclesiástica e civil. São
Paulo: Martins Fontes, 2014. (várias edições) [Parte 1 e 2].
MANIN, Bernard. The Principles of Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1997 [Capítulos 3, 4 e 5].
MAQUIAVEL, Nicolau. Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio. São Paulo: Martins
Fontes, 2007. [Nicolau Maquiavel saúda Zanobi Buondelmonti e Cosimo Rucellai, Livro I: Capítulo 1 ao 18, 34, 37, 53, 54 e 55; Livro III Capítulo 1].
PETTIT, Philip. Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Oxford University Press, 1997. (Opção em espanhol: Republicanismo/Republicanism: Una Teoria Sobre La Libertad y El Gobierno, Barcelona: Paidos Iberica Ediciones) [Parte 1 e Capítulo 6 da Parte 2].
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ANEXO II
Tabela para Avaliação Curricular
Formação acadêmica (até 4,0 pontos)
1° Mestrado
1° Mestrado em curso com defesa agendada
2° Mestrado
Pós-graduação/especialização
2ª. Graduação

3,00
2,50
1,00
0,75
0,50

Atividades de Formação Acadêmica (até 1,0 ponto)
Bolsa de Iniciação Científica
0,75
Bolsa de Iniciação à Docência
0,75
Bolsa de Extensão
0,75
Bolsa PET
0,50
Pesquisador voluntário em grupo de pesquisa
0,50
Monitoria de disciplina
0,50
Participação em Eventos (até 1,0 pontos)
Apresentação oral em evento
Apresentação de pôster em evento
Participação em evento

0,50
0,25
0,10

Publicações (até 3,0 pontos)
Publicação de livro científico
Publicação de artigo científico em revistas B1, A2 e A1*
Publicação de artigo científico/capítulo de livro
Publicação de artigo em anais de eventos
Publicação de resumo em anais de eventos
Tradução de livro científico
Tradução de artigo científico
Publicação em jornais/magazines

1,50
1,00
0,75
0,50
0,25
0,50
0,25
0,25

Atividades Profissionais (até 1,0 pontos)
Docência no ensino superior/pesquisa/orientação**
Até 2,0 pontos
Docência no ensino médio
0,5 por ano
Docência no ensino fundamental
0,25 por ano
Aprovação em concurso para docência
0,5 por aprovação
Atuação como pesquisador/sociólogo/cientista social
0,5 por semestre
OBS.: Serão avaliadas somente atividades realizadas nos últimos dez anos.
* Serão consideradas as avaliações CAPES na área de Sociologia ou de Ciência Política.
** Serão avaliadas as disciplinas ministradas, a natureza das atividades de pesquisa e das orientações segundo afinidade com a área da Sociologia e das Ciências Sociais.
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ANEXO III

Termo de responsabilidade

Eu, _______________________________________________ , candidato(a) à seleção de doutorado 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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