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MESTRADO E DOUTORADO 

 

A Unidade Acadêmica de Ciências Sociais (UACS) da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG) torna pública a abertura das inscrições para candidatos estrangeiros à 

Seleção do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais (PPGCS), para 2011.2, em 

nível de Mestrado e Doutorado. 

O PPGCS, com área de concentração em sociologia, tem as seguintes linhas de 

pesquisa: Identidade e Cultura; e Políticas Públicas, Desenvolvimento e Ruralidades. O 

programa conta hoje com 21 professores credenciados, dedicados às atividades de 

ensino, pesquisa e orientação de dissertações de mestrado e teses de doutorado. O 

curso é credenciado e recomendado pela CAPES, com conceito 4. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1 Os Documentos para a inscrição deverão ser enviados a partir de 23 de 

março e até 21 de abril de 2011 para a Secretaria do PPGCS. 

A inscrição poderá ser feita por e-mail ou postagem via correio. No 

primeiro caso, a documentação para inscrição deverá ser enviada até as 

18:00 (horário de Brasília) do dia 21 de abril de 2011. No caso de 

postagem via correios a documentação deverá ser postada até o dia 20 

de abril de 2011. 

Secretaria do PPGCS 

Centro de Humanidades, Bloco B 

Cidade Universitária - Bodocongó 



Campina Grande - PB - Brasil 

CEP: 58.429-900 

Fone: (83) 2101-1051 

E-Mail: ppgcs@ch.ufgc.edu.br 

Site: www.ufcg.edu.br/~ppgcs 

 

1.2 Os documentos necessários para a inscrição dos candidatos são: 

 Ficha de Inscrição, que pode ser obtida junto à secretaria do PPGCS ou 

solicitada para envio por e-mail, pelo telefone (83) 2101-1051; 

 Fotocópia do Registro Nacional de Estrangeiro ou Passaporte,  

 Comprovantes de concessão de bolsa por agência de fomento; 

 Uma cópia do curriculum vitae, não sendo necessário apresentar 

comprovação; 

 Cópia autenticada do Diploma ou Certidão de conclusão de Curso de 

Graduação (para candidatos ao Mestrado) ou cópia autenticada do 

Diploma de Mestre ou de certidão de aprovação na defesa de 

dissertação de Mestrado (para candidatos ao Doutorado). No caso de 

candidatos concluintes de cursos de Graduação ou Mestrado, 

apresentar declaração da IES de origem indicando a data da 

conclusão do curso ou de defesa da dissertação, respectivamente 

(neste caso, a matrícula dos aprovados estará condicionada à 

apresentação da documentação comprobatória da conclusão do curso 

de Graduação, para os candidatos ao Mestrado, e da certidão de 

defesa da dissertação, para os candidatos ao Doutorado); 

 Histórico Escolar do Curso de Graduação, para os candidatos ao 

Mestrado, ou de Mestrado, para os candidatos ao Doutorado;  

 Uma cópia do Projeto de Pesquisa (para os candidatos ao Mestrado) com 

tamanho entre 8 e 10 laudas em espaço 1,5, letra Times New 

Roman, corpo 12, tratando de temas ou problemas vinculados a uma 

das Linhas de Pesquisa do PPGCS (a folha de rosto deve conter o 

nome do candidato, o título do Projeto, a Linha de Pesquisa à qual 

pretende se vincular e o resumo);  

 Uma cópia do Projeto de Pesquisa (para os candidatos ao Doutorado) 

com tamanho entre 13 a 15 laudas em espaço 1,5, letra Times New 

Roman, corpo 12, tratando de temas ou problemas vinculados a uma 

das Linhas de Pesquisa do PPGCS (a folha de rosto deve conter o 
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nome do candidato, o título do Projeto, a Linha de Pesquisa à qual 

pretende se vincular e o resumo); 

 Duas cartas de referência de profissionais da área de sua formação 

acadêmica que não tenham vínculo de parentesco com o candidato. 

 

2. DA SELEÇÃO 

2.1 O processo seletivo de candidatos inscritos ao Mestrado e ao Doutorado 

constará de duas etapas, todas eliminatórias e classificatórias:  

2.1..1.1 Homologação da inscrição e dos projetos de pesquisa do 

ponto de vista de sua coerência com as definições 

temáticas do Programa e as suas linhas de pesquisa. 

2.1..1.2 Prova de Exame do Projeto com caráter eliminatório. 

2.1..1.3 Prova de Exame do Currículo e da dissertação ou 

publicação.  

 

3. DATAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Mestrado e Doutorado 

  

 Até 25/04/2011 

Divulgação da Homologação da inscrição e dos projetos de pesquisa do ponto 

de vista de sua coerência com as definições temáticas do Programa e as suas 

linhas de pesquisa. 

 26 e 27/04/2011  

Prova de Exame do Projeto com caráter eliminatório  

 28/04/2011 

Divulgação do resultado da Prova de Exame do Projeto 

29/04/2011 

Prova de Exame do Currículo e da dissertação ou publicação. 

29/04/2011 

Divulgação do resultado final da seleção 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

4.1 Os candidatos ao curso aprovados serão classificados na ordem 

decrescente da soma dos pontos obtidos nestas provas. 

4.2  



4.2 Estarão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 

7,0, em cada uma das etapas do processo de seleção. 

 

5. NÚMERO DE VAGAS: 

 5.1 Mestrado: 4 vagas 

 5.2 Doutorado: 2 vagas  

 

6. BOLSAS DE ESTUDO  

6.1 Os candidatos a que se destina este edital já deverão contar com o 

financiamento de bolsas de estudo e de apoio à pesquisa de outras agências de 

fomento, comprometendo-se, em caso de aprovação, a prestar dedicação 

exclusiva às atividades do curso. 

 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

7.1 Caberá à Banca Examinadora decidir sobre as questões não previstas no 

presente Edital. 

 


