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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

TERMO DE COOPERAÇÃO 

PPGCS/UFCG – IFPB/Campus de João Pessoa 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da UFCG torna 

público o presente Edital, disponível no endereço eletrônico http://www.ufcg.edu.br/~ppgcs, com as 

normas relativas ao processo seletivo para ingresso nos cursos de doutorado acadêmico. 

 

 1 – Da inscrição: 

 

1.1 – Para Doutorado, exige-se mestrado na área deste Programa ou em cursos e programas 

reconhecidos pela CAPES.  

 

1.2 – A inscrição realizar-se-á na Sala do Departamento de Apoio ao Ensino, situada na Av. 1º de 

Maio, 720, Jaguaribe, João Pessoa - PB - CEP: 58.015-430 Fone: (0xx83) 3208.3000 - Fax: (0xx83) 

3208.3088 entre os dias 15 de outubro a 22 de outubro de 2013, das 13h:30 às 18h:30, 

pessoalmente ou através de procurador, mediante a apresentação de instrumento de mandato.  

 

1.3 – São de inteira responsabilidade do/a candidato/a as informações e a documentação por ele/a 

fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma 

hipótese ou a qualquer título.  

 

1.4 – Documentação para a inscrição:  

a) Ficha de inscrição preenchida, na forma do Anexo I;  

b) cópias autenticadas de documento de identidade, CPF, Título de Eleitor e comprovação da 

última votação, ou passaporte, no caso de candidato/a estrangeiro/a.  

c) Curriculum Vitae, no modelo do Currículo Lattes.  

 

1.5 - Além dos documentos indicados em 1.4, os/as candidatos/as ao Curso de Doutorado 

Acadêmico deverão instruir o requerimento de inscrição com:  

 

Plano de estudos (03 cópias), tendo como referência um dos temas de pesquisa indicados 

no Anexo II deste edital; as referências bibliográficas e os elementos de problematização 

mobilizados para justificar suas intenções de pesquisa. O plano pode ter até cinco (05) 

páginas – exceto a bibliografia (fonte: Times New Roman, tamanho 12 e espaço 1,5), 

indicando: 

i. Qual o tema abordado? 

ii. Quais as principais questões de pesquisa? 

iii. Qual o material de pesquisa a ser coletado para responder às 

questões de pesquisa e como se planeja coletar o material de 

pesquisa? 

 



Importante: O plano de estudos deve permitir que a Banca Examinadora possa avaliar a 

capacidade de o candidato formular um problema de pesquisa na área temática de seu 

interesse – considerando os temas de pesquisa ativos nas linhas de pesquisa do PPGCS, e de 

associar seu problema de pesquisa a referências bibliográficas empíricas e/ou teóricas de um 

campo de investigação em ciências sociais. O candidato deverá indicar, no documento 

entregue, a qual tema de investigação do edital está respondendo com seu plano de estudos. 

 

b) Os candidatos ao doutorado deverão dirigir, à banca examinadora, uma carta explicitando 

os motivos de seu interesse em cursar o doutorado em Ciências Sociais. Este documento 

deverá ter até 02 páginas (tipo Times New Roman, tamanho 12 e espaço 1,5) e versar sobre 

as expectativas do candidato em termos de sua formação acadêmica e como espera que o 

curso em nível de doutorado contribua com essa formação, considerando inclusive a trajetória 

já trilhada até o momento. 

 

c) Cópia do Diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Mestrado, ou declaração da 

coordenação do curso de mestrado de origem do candidato atestando previsão para defesa de 

dissertação até novembro de 2013;  

 

d) Cópia do histórico escolar do Curso de Mestrado; 

 

1.6 – Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de Doutorado, de concluintes de Curso de 

Mestrado, condicionada a matrícula à classificação no processo seletivo até a data de realização da 

matrícula.  

 

2 – Das vagas:  

 

2.1 - Serão disponibilizadas 20 vagas para o curso de doutorado; 

 

3 – Das Etapas 

 

3.1 - O processo seletivo de candidatos inscritos no Doutorado Acadêmico constará de três etapas:  

a) prova escrita (peso 6) – eliminatória e classificatória; 

b) entrevista e avaliação de plano de estudos/projeto de pesquisa (peso 4) – eliminatória e 

classificatória. 

3.2 - A prova escrita é uma etapa classificatória e eliminatória, consistindo de uma prova de 

conhecimentos em Ciências Sociais cobertos pela bibliografia apresentada no anexo III  do presente 

edital, na qual o candidato deverá obter uma nota igual ou superior a 7,0 (sete); 

 

i) A prova escrita valerá peso 6 (cinco), terá duração de 4 (quatro) horas. O candidato não 

poderá utilizar material para consulta. Esta prova versará sobre as temáticas constantes na 

bibliografia do Anexo III para os candidatos ao doutorado.  

ii) Os candidatos que chegarem ao local da prova após seu início estarão automaticamente 

desclassificadas/os. Recomenda-se a chegada ao local determinado 30 (trinta) minutos antes 

do início da prova.  

iii) Os critérios para a avaliação da prova de conhecimento serão os seguintes: a) clareza e 

propriedade no uso da linguagem; b) domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão 

dos temas abordados nas bibliografias indicadas neste Edital; c) domínio e precisão no uso de 

conceitos e ferramentas analíticas; d) coerência no desenvolvimento das idéias e capacidade 

argumentativa; e e) pertinência e articulação das respostas às questões ou temas da prova. 

iv) A prova escrita terá duração de 4 horas, começando às 14h00 e encerrando-se às 18h00. 

v) O local de realização da prova escrita será divulgado no endereço eletrônico 

http://www.ufcg.edu.br/~ppgcs e na secretaria do programa. 

 

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


3.3 - A entrevista é uma etapa classificatória e eliminatória, consistindo em uma arguição do 

candidato pela Banca Examinadora com base em sua prova escrita e na documentação apresentada 

conforme item 1.4. e 1.5 do presente edital: Carta à banca examinadora; História Escolar;  

Curriculum Vitae; Plano de Estudo. O candidato deverá obter avaliação igual ou superior à 7,0 

(sete). A escala de entrevistas será informada quando da divulgação do resultado da prova escrita.  

 

4 – Das datas 

 

4.1 – A seleção para o doutorado acadêmico será realizada conforme o seguinte calendário: 

 

Etapas da seleção do doutorado Datas 

Inscrição 15/10/2013 a 22/10/2013 

Homologação das inscrições 23/10/2013  

Prazo recursal 24 e 25/10/2013 

Prova Escrita 29/10/2013 

Divulgação do resultado da prova escrita com 

escala de entrevistas 
30/10/2013 

Realização das entrevistas 31/10/2013 

Divulgação do resultado final 01/11/2013 

Prazo recursal 04 e 05/11/2013 

Homologação do resultado pelo colegiado 11/11/2013 

Prazo recursal 12 e 13/11/2013 

 

 

5- Disposições Gerais:  

5.1. - Local das informações, inscrições e realização das provas:  

 

5.1.1 – Informações referentes ao processo seletivo serão disponibilizadas nos seguintes sites: 

http://www.ufcg.edu.br/~ppgcs; http://www.ifpb.edu.br/, nos quadros de aviso da Secretaria do 

PPGCS, localizada no Hall das Placas, Bloco B do Centro de Humanidades (CH) da UFCG, 

Campus de Campina Grande.  

5.1.2 - As inscrições poderão ser feitas na A inscrição realizar-se-á na Sala do Departamento de 

Apoio ao Ensino, situada na Av. 1º de Maio, 720, Jaguaribe, João Pessoa - PB - CEP: 58.015-430 

Fone: (0xx83) 3208.3000 - Fax: (0xx83) 3208.3088 entre os dias 15 de outubro a 22 de outubro de 

2013, das 13h:30 às 18h:30. 

5.1..3- A prova será realizada no IFPB - campus de João Pessoa.  

5.2 – Os/As candidatos/as somente terão acesso ao local da prova portando documento de 

identificação contendo fotografia, sendo desclassificados/as do processo os/as que faltarem a 

qualquer das etapas ou não obedecerem aos horários estabelecidos.  

5.3 – As notas atribuídas aos/às candidatos/as, nas diversas etapas do concurso, serão publicadas 

imediatamente após a correção.  

5.4 – Este edital é publicado no site oficial da UFCG e do IFPB/Campus de João Pessoa e 

disponível nos seguintes sites: http://www.ufcg.edu.br/~ppgcs e http://www.ifpb.edu.br/ 

5.5 – Os/As candidatos/as não classificados/as deverão retirar os seus documentos, entre 60 

(sessenta) e 90 (noventa) dias da divulgação do resultado final, sob pena de sua destruição.  

5.6 – A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do/a candidato/a ao presente edital.  

5.6 – A Comissão de Seleção decidirá os casos omissos. 

Campina Grande, 30 de setembro de 2013. 

 

Profa. Dra. Ramonildes Alves Gomes 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFCG 

 

ANEXO – I 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

 

1. DADOS PESSOAIS 

http://www.ufcg.edu.br/~ppgcs
http://www.ifpb.edu.br/
http://www.ifpb.edu.br/


NOME 

 
DATA DE NASCIMENTO LOCAL NACIONALIDADE 

   
PASSAPORTE (candidatos estrangeiros) RG/ RNE C.P.F. 

   
 

2. ENDEREÇO 

RUA, AV., etc. 

 
COMPLEMENTO BAIRRO CIDADE 

   
ESTADO CEP CAIXA POSTAL 

   
DDD/ TELEFONE FAX E-MAIL 

(       )   
 

3. ESCOLARIDADE 

GRADUAÇÃO EM 

 
INSTITUIÇÃO DATA DE CONCLUSÃO 

  

MESTRADO EM 

 
DISSERTAÇÃO 

 
INSTITUIÇÃO DATA DE DEFESA DA DISSERTAÇÃO 

  

OUTRO TÍTULO OU CURSO DE GRADUAÇÃO 

 
INSTITUIÇÃO DATA DE CONCLUSÃO 

  

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (dizer se atual ou passada, especificando datas) 

 
POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO (informar o vínculo atual) 

___________________________________________________________________________________________ 

PERÍODO (há quanto tempo trabalha) 

 

 

5. PROVA ADQUIRIDA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS  

 
 

(      ) INGLÊS              (      ) FRANCÊS 

 

 

 

6. CURSO E LINHA PESQUISA A QUE PRETENDE SE CANDIDATAR 

CURSO: (    ) MESTRADO                            (     ) DOUTORADO 

LINHA DE PESQUISA 

 
 

 

LOCAL E DATA ASSINATURA 

                                           ,     /       /  

 



ANEXO II 

TEMAS DE PESQUISA 

 

Anarquismo, Cartografias Intelectuais 

Ciberespaço, Mídia, Política, Redes Sociais 

Conflitos,Violência, Sociabilidade 

Conservação da natureza, políticas ambientais e gestão de recursos comuns 

Cultura, festas e manifestações populares 

Desenvolvimento rural sustentável, políticas públicas e agricultura familiar 

Movimentos Sociais, Estado, Poder Político, Classes Sociais 

Estudos de Gênero e Geração na Contemporaneidade  

Família, Gênero, Juventude e Sociabilidades 

Movimentos migratórios, trabalho e agronegócio 

Novos movimentos sociais: dominação e resistência cotidiana  

Performance: ritos e cotidiano 

Política Indigenista e Etnodesenvolvimento 

Processos de patrimonialização cultural e demandas por reconhecimento identitário: 

indígenas, quilombolas e  populações tradicionais 

Relações étnico-raciais: desigualdades, identidades e políticas públicas 

Religiosidades, Sistemas Simbólicos e Mudança Social 

Sociologia do Corpo e da Música 

Trabalho, Políticas Públicas e Ação Coletiva 

Transformações do Mundo Rural no Nordeste brasileiro 

Turismo, Cultura e Sociedade 

Violência, Mídia e Espaço Público 



ANEXO III 

PROGRAMA DA PROVA DE CONHECIMENTO 

(BIBLIOGRAFIA BÁSICA - DOUTORADO) 

 

MARX, K. e ENGELS, F. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 

1998. 174p 

WEBER, M. A “objetividade” do conhecimento na ciência social e na 

ciência política. In WEBER, Max. Metodologia das ciências sociais. 4ª ed. 

Trad. Augustin Wernet. São Paulo: Cortez/Ed. da UNICAMP, Parte 1. 

,2001. 

WEBER, M. A ciência como vocação, In: Ciência e Política: duas 

vocações. São Paulo, Cultrix, 2008. 

DURKHEIM, E. Da divisão do trabalho social. Livro I: a função da divisão 

do trabalho. Caps 1, 2 e 3. IN: Pensadores. São Paulo, Abril Cultural, 

1983.  

GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da Modernidade. São Paulo: 

UNESP, 1991. 

BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 6 ed. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2003. 



ANEXO IV 

Banca Examinadora - Doutorado 

DOCENTES  

Dra. Ramonildes Alves Gomes  Títular – Presidente 

Dr. Ronaldo Sales – Titular  

Dr. lemuel Dourado Guerra Titular  

Dra Mércia Rejane Batista Titular  

Dr. Roberto Verás de Oliveira - Suplente 

 


