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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - CFCH 
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS - IFCS 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA PPGSA 

 
EDITAL Nº 172 

 PROCESSO DE SELEÇÃO AO MESTRADO DA TURMA 2016 

  1. PREÂMBULO: 

1.1 O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia – PPGSA – do 
IFCS/UFRJ, no uso de sua atribuição fixada no artigo 7° da Regulamentação Geral da Pós-
Graduação stricto sensu da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (Anexo à 
RESOLUÇÃO CEPG N° 1 de dezembro de 2006) e artigo 12°, inciso I, da Regulamentação 
das Comissões de Pós-Graduação e Pesquisa da Pós-Graduação STRICTO SENSU e das 
Comissões Deliberativas dos Programas de Pós-Graduação da UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO (Anexo à RESOLUÇÃO CEPG N° 2 de dezembro de 2006), torna 
público aos interessados que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de ingresso 
ao Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, para o ano de 
2016, no período de 01 a 31 de julho de 2015. 

1.2 Informações sobre o Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia – PPGSA 
podem ser obtidas na página eletrônica www.ppgsa.ifcs.ufrj.br , ou por email da secretaria do 
Programa (ppgsa.ifcs@gmail.com),  Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 

2. DO NÚMERO DE VAGAS: 

2.1 O número de vagas oferecidas para o mestrado em 2016 é de até 25 vagas, e seu 
preenchimento integral dependerá da avaliação do desempenho dos candidatos que se 
apresentarem. 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO: 

- Período de inscrição:  de 01 a 31 de julho de 2015. O sistema online será fechado no dia 31 
de julho de 2015, às 23:00 horas - horário de Brasília. 

- Período de entrega da documentação: de 03 a 05 de agosto de 2015, na secretaria do PPGSA 
(sala 420), no horário de 10:00 as 17:00 horas. Os candidatos que residem fora do Rio de 
Janeiro ou estejam impossibilitados de comparecer à Secretaria do PPGSA poderão enviar 
pelo correio, obrigatoriamente via SEDEX, valendo para fins de prazo a data do carimbo 
postal até dia 05 de agosto de 2015. 

- Resultado das candidaturas homologadas: 07 de agosto de 2015. 

 

 

 

http://www.ppgsa.ifcs.ufrj.br/
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Procedimentos de Inscrição: 

3.1 Poderão se inscrever para o processo seletivo de ingresso ao Mestrado do Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do IFCS/UFRJ, para o Ano Letivo de 2016, os 
portadores de título de graduação ou os que concluírem o curso de graduação até a data da 
matricula no curso de mestrado. Estes últimos só poderão se matricular mediante a 
apresentação de documento oficial de sua colação de grau. A data da matricula será publicada 
oportunamente no calendário do PPGSA. 

3.2 Para a inscrição no processo seletivo serão exigidos: 

3.2.1. O preenchimento de informações em formulário online, a partir do site do PPGSA 
www.ppgsa.ifcs.ufrj.br  no período de 01 a 31 de julho de 2015. 

3.2.2. A apresentação dos seguintes documentos, dentro do período de  03 a 05 de agosto de     
  2015. 

 Ficha de inscrição impressa (a ficha deverá ser impressa, após o preenchimento, com seus 
dados, antes do envio na etapa da inscrição); 

 Fotocópia da carteira de identidade e CPF (ou passaporte, no caso de estrangeiros);  

 Fotocópia do Certificado de reservista; 

 Fotocópia do título eleitor; 

 Fotocópia do diploma de conclusão do curso de Graduação; ou de documento de colação 
de grau na graduação; ou declaração de data próxima de conclusão por parte de órgão 
competente;   

 Histórico escolar Oficial do curso de Graduação;  

 Curriculum Vitae impresso comprovado e acompanhado das publicações, quando 
existirem (pode ser utilizado o CV Lattes-CNPq);  

 Carta dirigida à banca examinadora com informações relevantes sobre a formação do 
candidato, os motivos da escolha do PPGSA e dois nomes de professores ou pesquisadores 
que possam dar referências sobre o candidato (nome completo, e-mail, endereço e telefone). 
A Carta deve ter até 2 (duas) páginas (Letra Times New Roman tamanho 12 e espaço 1,5) – 
cartas fora da especificação acima não serão consideradas;   

  Plano de estudo em três vias impressas, onde o candidato exponha seu tema de interesse 
(de acordo com as linhas de pesquisa desenvolvidos no PPGSA), indique possíveis 
abordagens teóricas e como pretende realizar a investigação, de modo a permitir que a 
Banca Examinadora avalie a capacidade do candidato de selecionar e delimitar um 
tema/problema de relevância na área almejada, bem como o desenvolvimento de uma 
abordagem teórico-metodológica em consonância com os objetivos e hipóteses a serem 
alcançados. Este plano de estudo deverá ser preenchido em campo específico do formulário 
de inscrição online (www.ppgsa.ifcs.ufrj.br), obedecendo ao espaço ali estabelecido (para o 
plano de estudo: limite de 8 mil caracteres ou 1.100 palavras; para a referências 
bibliográficas: limite de 6 mil caracteres ou 950 palavras). 

  Recibo original da taxa de inscrição. A taxa, no valor de R$ 60,00, deve ser depositada na 
Conta do Tesouro da União do Banco do Brasil através do formulário comum de 
depósito identificado diretamente na boca do caixa, no período da inscrição, de 01 a 31 de 
julho de 2015. 

  

http://www.ppgsa.ifcs.ufrj.br/
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1º Código Identificador colocar o nº. 1531151523628883-7,  
2º. Código identificador colocar o nº. do CPF do candidato.  

Servidores e alunos regulares da UFRJ (ativos) estão isentos de taxa de inscrição mediante 
apresentação de documentação comprobatória (declaração de matrícula para aluno, 
contracheque atualizado para servidor) que possa atestar a situação na qual se acha investido o 
interessado. 

 
 
Observações: 
 

a) Os documentos poderão ser enviados pelo correio, obrigatoriamente via SEDEX, valendo 
para fins de prazo a data do carimbo postal até dia 05 de agosto de 2015. 

b) Até a ocasião das matrículas no mestrado dos candidatos aprovados no processo seletivo, 
deverá ser apresentado certificado que comprove a conclusão do curso de graduação (ver item 
3.1. acima); 

c) Caso a Graduação tenha se realizado no exterior, o candidato poderá se inscrever no 
processo de seleção ao mestrado da turma 2016 mediante apresentação da comprovação de 
que o processo de validação do diploma no Brasil está em andamento e, para efetuar a 
matrícula, comprovante de que a validação já está efetivada.  

3.3. Serão homologadas pela Banca de Seleção as inscrições dos candidatos que apresentarem 
a documentação exigida dentro do prazo estabelecido para a inscrição. Serão impugnadas as 
inscrições em caso de ausência de qualquer dos documentos acima mencionados. 

3.4. No ato de apresentação dos documentos, o candidato receberá o comprovante de 
inscrição que deverá ser apresentado, juntamente com a carteira de identidade, em todas as 
etapas do processo seletivo. 

4. DO PROCESSO SELETIVO: 

4.1 A seleção será feita com base no mérito do candidato nas seguintes etapas, todas 
eliminatórias: 

 Exame de proficiência em inglês. Prova escrita com duração de três (3) horas. Será 
permitido o uso de dicionário.  

 Prova Dissertativa: Prova escrita, sem consulta, com duração de três (3) horas, que 
versará sobre conhecimentos de Sociologia e Antropologia. A prova dissertativa deverá 
ser feita à caneta de cores preta ou azul. As provas feitas a lápis não serão consideradas. 

 Prova Oral: Arguição do candidato pela Banca Examinadora com base em sua Prova 
Dissertativa e na documentação acadêmica apresentada: (1) Carta à banca examinadora, 
(2) Histórico Escolar, (3) Curriculum Vitae e (4) Plano de Estudo.  

 

Calendário da Seleção para o Mestrado do PPGSA: 

1. Resultado das candidaturas homologadas: 07 de agosto de 2015 
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2. Exame de proficiência em inglês: 11 de setembro de 2015 
Local - IFCS - Salas a serem divulgadas no site do PPGSA e na secretaria do Programa  
Hora - 9:00 às 12:00h . 
 Resultado do Exame de Proficiência em Inglês: 26 de agosto de 2015 (Ver no quadro 
informativo do PPGSA, Sala 420 e no site do PPGSA). 
 Recursos: pedidos devem ser registrados nos dias 27 a 28 de agosto de 2015 e respondidos 
até o dia de 11 de setembro de 2015. 
 
 
 

3. Prova Dissertativa:  15 de setembro de 2015 
Local - IFCS- Salas a serem divulgadas no site do PPGSA e na secretaria do Programa     
Hora - 9:00 às 12:00h. 
 Resultado da Prova Dissertativa 30 de setembro de 2015  (Ver no quadro informativo do 
PPGSA, Sala 420 e no site do PPGSA). 
 Recursos: pedidos devem ser registrados nos dias 01 e 02 de outubro de 2015 e 
respondidos até o dia 09 de outubro de 2015. 

 
4. Prova Oral: 13, 14 e 15 de outubro de 2015. 
Local - IFCS - sala 420,  
 Hora - de acordo com a lista dos aprovados na prova dissertativa, publicada no quadro 
informativo do PPGSA, Sala 420 e no site do PPGSA. 
 Resultados da Prova Oral: dia 19 de outubro de 2015 (Ver no quadro informativo do 
PPGSA, Sala 420 e no site do PPGSA). 
 Recursos: pedidos devem ser registrados nos dias 20 e 21 de outubro de 2015 e 
respondidos até o dia 05 de novembro de 2015. 

5. Resultado Final:  09 de novembro de 2015, publicado no quadro informativo do PPGSA, 
Sala 420, e no site do PPGSA. 

 
5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
5.1. Exame de proficiência em inglês. Etapa eliminatória, mas não classificatória, sendo sete 
(7) o grau mínimo para aprovação.  Esta prova escrita verificará a compreensão de um texto 
acadêmico em inglês, avaliada pela capacidade do candidato de elaborar respostas em 
português que demonstrem domínio do conteúdo do texto.  
 
5.2. Prova Dissertativa. Etapa eliminatória e classificatória, sendo sete (7) o grau mínimo para 
aprovação.  Esta prova escrita verificará os conhecimentos de Sociologia e Antropologia 
cobertos pela bibliografia abaixo apresentada.  Será composta de uma questão obrigatória e de 
uma questão eletiva a ser escolhida entre três possibilidades. 
 

 
Bibliografia:  

 

BOURDIEU, Pierre.  2008. [1982]. "Linguagem e poder simbólico". In: ____.  A economia 
das trocas linguísticas. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. p. 81-128.  
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DURKHEIM, Émile.  2007. [1894].  "O que é um fato social?" e "Regras relativas à 
observação dos fatos sociais" In: ____ . As regras do método sociológico. São Paulo: 
Martins Fontes, p. 1-48.  

 
DURKHEIM, Émile e MAUSS, Marcel. 1981.  [1903]. “Algumas formas primitivas de 

classificação.” In: RODRIGES, José Albertino. (org.). Durkheim. São Paulo: Ática, p. 
147-182.  

ELIAS, Norbert. 1992. [1985]. "Introdução". In: ____ e  DUNNING, Eric. A busca da 
excitação.  Lisboa: Difusão Editorial Ltd., p. 40-99. 

GEERTZ, Clifford. 1983 . “From the native’s point of view’: on the nature of anthropological 
understanding”. In: ____. Local knowledge: further essays in interpretative 
anthropology. New York: Basic Books, p. 55- 70. 

 
GOFFMAN, Erving. 1959. "Performances". In: ____.  The presentation of self in everyday 

life. Nova York: Anchor, p. 17-76.    
 
GOFFMAN, Erving. 1967. “On Face-Work: an analysis of ritual elements in social 

interaction". In: ____. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior. Nova York: 
Pantheon,  p. 5-45. 

MARX, Karl. 2011. [1852]. O 18 Brumário de Luis Bonaparte.  São Paulo: Boitempo.  

 TURNER, Victor. 1967. "Betwix and between: the liminal period in rites de passage". In: 
____.  The forest of symbols. Ithaca: Cornell University Press, p.46-55. 

 WEBER, Max. 1994. [1922].  “Conceitos sociológicos fundamentais”. In:  ____. Economia e 
sociedade. v.1. Brasília: Ed. da UnB,  p. 3-35. 

WEBER, Max. 2001. [1921].  “A 'objetividade' do conhecimento na ciência social e na 
ciência política.”  In: ____.  Metodologia das Ciências Sociais. São Paulo: Cortez. p. 
107-154.     

WEBER, Max. 2004. [1904/1905].  A ética protestante e o espírito do capitalismo. São 
Paulo: Companhia das Letras.  

WRIGHT MILLS, Charles. 2006. [1940]. “Situated Actions and Vocabularies of Motive”. 
American Sociological Review, v. 5, n. 6, p. 904-913.  

 
 

5. 3 Prova oral.  Etapa eliminatória e classificatória, sendo o grau mínimo para aprovação sete 
(7).  Consistirá em arguição do candidato pela Banca de Seleção com base em sua Prova 
Dissertativa e na documentação acadêmica apresentada: (1) Carta à banca examinadora, (2) 
Histórico Escolar, (3) Curriculum Vitae e (4) Plano de Estudo. 

6. RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL: 

6.1 O grau final de cada candidato será a média aritmética das notas auferidas nas provas 
dissertativa e oral. 
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6.2 O resultado final obedecerá à ordem de classificação. 

6.3 Serão selecionados os candidatos que, pela ordem de classificação, preencherem as vagas 
ofertadas. 

6.4 Caso ocorra desistência de candidato selecionado, será convocado a ocupar a vaga 
remanescente outro candidato aprovado, sendo respeitada a ordem de classificação. 

6.5 No caso de empate, o critério de desempate obedecerá a seguinte ordem: 
I) Maior grau obtido na prova dissertativa; 
II) Maior grau obtido na prova oral; 
III) Maior idade. 

6.6  A divulgação dos resultados de todas as etapas será fixada na Secretaria de Pós-
Graduação do Programa e publicada no endereço eletrônico www.ppgsa.ifcs.ufrj.br  

6.7  A lista dos candidatos selecionados em cada etapa do processo seletivo será divulgada 
por ordem alfabética. Os graus dos candidatos, em todas as fases, serão divulgados com 
referência ao número de inscrição de cada candidato. 

7. DOS RECURSOS: 

7.1 Os recursos somente serão encaminhados para apreciação pela Comissão Acadêmica do 
PPGSA que, conforme resolução do Colegiado do PPGSA (14/05/2009), tem plenos poderes 
para apreciar os recursos em 1ª instância se forem interpostos junto à secretaria do PPGSA no 
seu horário de atendimento ao público (11:00h às 16:00 h) no prazo de até 2 (dois) dias úteis a 
partir da divulgação dos resultados. O não acolhimento da pretensão recursal autoriza, no 
prazo igual, após divulgação da solução adotada, o encaminhamento para a apreciação pela 
Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa do IFCS em 2ª e última Instância. 

7.2 As decisões adotadas em ambos os pleitos deverão ser proferidas no prazo de 10 dias da 
oposição dos mesmos. 

7.3 Os recursos deverão ser dirigidos aos Presidentes de ambos os Colegiados e protocolados 
na Secretaria de Pós-Graduação do Programa, no seu horário de atendimento ao público 
(11:00 h às 16:00 h). 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

8.1 O candidato portador de necessidade especial deverá entrar em contato com a Secretaria 
do Programa de Pós-Graduação, no período de inscrição, para que possa ser providenciada a 
indispensável adaptação. 

8.2 Não poderão ser preenchidas vagas não divulgadas e que não tenham sido previamente 
aprovadas pela Comissão de Pós-Graduação. 

8.3 Não haverá segunda chamada para nenhuma das provas. 

8.4 Uma vez iniciadas as provas nenhum candidato retardatário poderá ingressar no local 
onde as mesmas estarão sendo realizadas e, portanto, aconselha-se que os candidatos cheguem 
ao local previsto para a realização da prova no mínimo 30 minutos antes do horário oficial de 
realização das mesmas (que está explicitado neste edital) e munidos do comprovante da 
inscrição e carteira de identidade ou outro documento com foto. 

http://www.ppgsa.ifcs.ufrj.br/
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8.5 Os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula nos prazos fixados pela Comissão 
Deliberativa e divulgados pela Secretaria de Pós-Graduação. As matrículas serão isentas de 
taxas. 
 
8.6 Não haverá matrícula condicional. 
 
8.7 O curso de mestrado recebe bolsas de estudo da CAPES, CNPq e FAPERJ. Sua concessão 
aos estudantes dependerá da cota geral anual do PPGSA/UFRJ e seguirá a ordem de 
classificação dos candidatos aprovados. A manutenção da bolsa durante o curso obedecerá a 
critérios definidos pela comissão de bolsas. A renovação da bolsa estará sujeita estritamente 
ao desempenho acadêmico. O PPGSA/UFRJ não se compromete a garantir bolsa a todos os 
estudantes selecionados. 
 
8.8. Em caso de desistência do candidato, não haverá devolução da taxa de inscrição paga. 
 
8.9 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 
estabelecidas neste edital e no regulamento do Programa de Pós-Graduação ao qual se 
inscreve. 
 
8.10 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela COMISSÃO DE PÓS-
GRADUAÇÃO E PESQUISA – CPGP (a qual o Programa de Pós-Graduação em Sociologia 
e Antropologia está vinculado) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. 
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BANCA DE SELEÇÃO 
Maria Barroso (Presidente) 
Alexandre Werneck 
Luiz A. Lino da Costa 
Marco Aurélio Santana 
 
Octavio Bonet (Suplente) 
Julia O’Donnel (Suplente) 
 
 
Secretaria 
 
Claudia de Jesus Vianna 
Gleidis Maria Souza Corrêa 
 
 
 

Cesar Claudio Gordon 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia e Antropologia/ IFCS/UFRJ 
 
 
 
 

Marco Aurélio Santana 
Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais/UFRJ 

 
 
 
 
 
 
 
Endereço e contato 
Largo de São Francisco de Paula, nº 1 sala 420  
CEP: 20051-070 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
E-mail: ppgsa.ifcs@gmail.com 
 


