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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE HUMANIDADES 

UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

O Coordenador 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 Mestrado Acadêmico e Doutorado - Ano Letivo 2017. 

 

1 – DA INSCRIÇÃO:  

 

1.1 – Para o Curso de Mestrado Acadêmico exige-se graduação na área deste Programa 

ou em áreas afins; e para o Curso de Doutorado, mestrado na área deste Programa ou 

em áreas afins, realizado em programas reconhecidos pela CAPES.  

 

1.2 – A inscrição realizar-se-á na Secretaria do PPGCS, situada na Av. Aprígio Veloso, 

882 – Centro de Humanidades, BLOCO B, Cidade Universitária – Bodocongó, 

Campina Grande – PB – Brasil. CEP: 58429-900, entre os dias 19 de setembro de 2016 

a 21 de outubro de 2016, das 08:00h às 11:30h e das 14:00h às 17:30h, pessoalmente ou 

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

 

1.3 – A inscrição poderá ser realizada por correspondência via SEDEX, desde que 

postada até a data de encerramento das inscrições e recebida pelo Programa em até sete 

(07) dias da mesma data, não se responsabilizando o Programa por atrasos ocorridos na 

entrega postal.  

 

1.4 – As inscrições por correspondência serão verificadas quando do seu recebimento 

pela Comissão de Seleção no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a sua 

aceitação, conforme itens 1.6 e 1.7.  

 

1.5 – 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.  

 

1.6 – Documentação para a inscrição:  

 

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

 

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

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



 

c) comprovante de pagamento de taxa no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), conforme 

boleto emitido através de GRU (Anexo II), podendo ser efetivado através do endereço 

eletrônico http://stn.fazenda.gov.br. O candidato pode solicitar a dispensa do pagamento 

da taxa de inscrição, diretamente à Coordenação do PPGCS, até 10 dias antes do 

término das inscrições, anexando os motivos e documentos comprobatórios da 

impossibilidade de efetuar o pagamento. O processo será analisado e a dispensa deferida 

ou não até cinco dias antes do término das inscrições; 

 

d) Cópia do Diploma de graduação ou comprovante de conclusão do Curso de 

Mestrado, ou declaração da coordenação do curso de origem do candidato atestando 

previsão para defesa de monografia ou dissertação até fevereiro de 2017;  

 

e) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação (para inscrições à seleção para o 

Mestrado) e de Mestrado (para inscrição à seleção para o Doutorado);  

 

Parágrafo Único: Admitir-se-á inscrição condicionada à seleção de Mestrado de 

concluintes de Curso de Graduação; e à seleção de Doutorado, de concluintes de Curso 

de Mestrado, condicionada a matrícula à classificação no processo seletivo e à 

conclusão da Graduação ou do Mestrado até a data de realização da mesma.  

 

1.7 - Além dos indicados em 1.6, os/as candidatos/as ao Curso de Mestrado Acadêmico 

e Doutorado deverão instruir o requerimento de inscrição com:  

 

a) Cópia impressa do Currículo Lattes.  

 

b) Projeto de Pesquisa (três cópias), no seguinte formato: fonte tipo Times New Roman, 

tamanho 12 e espaço 1,5, com até no máximo doze (12) páginas de elementos textuais 

incluindo as notas de rodapé (exceto capa, folha de rosto e referências) para o mestrado 

e dezoito (18) páginas para o doutorado. O Projeto de Pesquisa deverá obedecer ao 

seguinte roteiro: capa (constando nome do/a candidato, título, resumo e identificação da 

Linha de Pesquisa a que o candidato está concorrendo); introdução (indicado as 

questões de pesquisa, as hipóteses levantadas e a perspectiva teórica adotada); 

justificativa; problematização da pesquisa e construção do objeto a ser pesquisado 

(revisão breve da literatura e apresentação sucinta da perspectiva teórica); objetivos; 

metodologia a ser empregada; referências.  

 

2 – DAS VAGAS:  

 

2.1 - Serão disponibilizadas 20 vagas para o curso de Mestrado, sendo 10 vagas para a 

Linha de Pesquisa Cultura e Identidades e 10 vagas para a Linha de Pesquisa 

Desenvolvimento, Ruralidades e Políticas Públicas (Anexo III para as linhas de 

pesquisa do PPGCS);  

 

2.2 - Serão disponibilizadas 10 vagas para o curso de Doutorado, sendo 05 vagas para a 

Linha de Pesquisa Cultura e Identidades e 05 vagas para a Linha de Pesquisa 

Desenvolvimento, Ruralidades e Políticas Públicas (Anexo III para as linhas de 

pesquisa do PPGCS).  

 

3 – DAS ETAPAS: 

http://stn.fazenda.gov.br/


 

3.1 - O processo seletivo de candidatos inscritos ao Mestrado acadêmico e ao 

Doutorado constará de duas etapas:  

 

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

 

b) entrevista e avaliação de projeto de pesquisa (peso 4) – eliminatória e classificatória;   

 

 

3.2 - A prova escrita consiste de uma prova de conhecimentos em sociologia e ciências 

sociais, com peso 6, a partir das bibliografias listadas nos anexos IV (para candidatos/as 

ao Mestrado) e V (para candidatos/as ao Doutorado) do presente Edital, sendo 

necessário o/a candidato/a obter uma nota igual ou superior a 7,0 (sete) para passar para 

a etapa seguinte do processo seletivo;  

 

a) Os/as candidatos/as 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.  

 

b) Os critérios para a avaliação da prova de conhecimento em sociologia e ciências 

sociais 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 ideias e capacidade argumentativa; e e) 

pertinência e articulação das respostas às questões ou temas dissertativos propostos na 

prova.  

 

c) A prova escrita terá duração de 4 horas, começando as 08h30 e encerrando-se às 

12h30.  

 

d) O local de realização da prova escrita será divulgado com antecedência no endereço 

eletrônico http://www.ufcg.edu.br/~ppgcs e na Secretaria do Programa.  

 

3.3 - A entrevista consiste em uma arguição do candidato pela Banca Examinadora com 

base no Currículo Lattes e no Projeto de pesquisa. O candidato deverá obter avaliação 

igual ou superior a 7,0 (sete). A escala de entrevistas será informada quando da 

divulgação dos resultados da prova escrita, devendo o/a candidato/a se fazer presente 10 

minutos antes do horário de sua entrevista.  

 

4 – DAS DATAS 
 

4.1 – A seleção para o Mestrado Acadêmico será realizada conforme o seguinte 

calendário: 

 

Etapas Datas 

Inscrições 19/09/2016 a 21/10 de 2016 

Publicação da homologação das inscrições 04/11/2016 

Prazo recursal 07 e 08/11/2016 

Prova Escrita 28/11/2016 

Divulgação do resultado da prova escrita com escala de 02/12/2016 



entrevistas  

Prazo recursal 05 e 06/12/2016 

Realização de entrevistas 07 e 09/12/2016 

Divulgação do resultado das entrevistas  09/12/2016 

Prazo recursal 12 e 13/12/2016 

Divulgação do resultado final 14/12/2016 

Prazo recursal 15 e 16/12/2016 

Homologação pelo colegiado do PPGCS do relatório 

apresentado pela comissão de seleção 

19/12/2016 

 

 

4.2 – A seleção para o Doutorado será realizada conforme o seguinte calendário: 

 

Etapas Datas 

Inscrições 19/09/2016 a 21/10 de 2016 

Publicação da homologação das inscrições 04/11/2016 

Prazo recursal 07 e 08/11/2016 

Prova Escrita 29/11/2016 

Divulgação do resultado da prova escrita com escala de 

entrevistas  
02/12/2016 

Prazo recursal 05 e 06/12/2016 

Realização de entrevistas 07 e 09/12/2016 

Divulgação do resultado das entrevistas  09/12/2016 

Prazo recursal 12 e 13/12/2016 

Divulgação do resultado final 14/12/2016 

Prazo recursal 15 e 16/12/2016 

Homologação pelo colegiado do PPGCS do relatório 

apresentado pela comissão de seleção 

19/12/2016 

 

 

5- DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

5.1. – Informações sobre as inscrições e realização das provas referentes ao processo 

seletivo serão disponibilizadas no site http://www.ufcg.edu.br/~ppgcs e 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.  

 

5.2 – Os/As candidatos/as somente terão acesso ao local das provas 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 quando da divulgação do resultado de cada etapa.  

 

5.4 – Este Edital é publicado no site oficial da UFCG, afixado no Quadro de Avisos da 

Secretaria do Programa e disponível no site http://www.ufcg.edu.br/~ppgcs  

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

90 (noventa) e 120 (cento e vinte) dias após a 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.  

 

5.7 – A Comissão de Seleção decidirá os casos omissos.  

 

 

Campina Grande, 05 de setembro de 2016. 

 

Prof. Dr. Luis Henrique Cunha 

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

 

Anexos:  

 

I – FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

II- INSTRUÇÔES PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO  

 

III- LINHAS DE PESQUISA  

 

IV- BIBLIOGRAFIA BÁSICA PARA O MESTRADO  

 

V- BIBLIOGRAFIA BÁSICA PARA O DOUTORADO  

 

VI. COMISSÕES DE SELEÇÃO 

 

Edital aprovado na 6ª.  Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCS em 2016, realizada 

no dia 22 de agosto de 2016. 

 



ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 Universidade Federal de Campina Grande 

Centro de Humanidades 

Unidade Acadêmica de Ciências Sociais 

Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais 

 

 

Observação: 

A ficha deve ser preenchida na íntegra, independentemente das informações do Curriculum Vitae. 

1. DADOS PESSOAIS 

NOME 

 

DATA DE NASCIMENTO LOCAL NACIONALIDADE 

   

PASSAPORTE 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 

  

OUTRO TÍTULO OU CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

INSTITUIÇÃO DATA DE CONCLUSÃO 

  

 

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

ATIVIDADE 

 

INSTITUIÇÃO (informar disciplinas lecionadas, se professor) PERÍODO 

  

ATIVIDADE 

 

INSTITUIÇÃO (informar disciplinas lecionadas, se professor) PERÍODO 

  

ATIVIDADE 

 

INSTITUIÇÃO (informar disciplinas lecionadas, se professor) PERÍODO 

 

5. LINHA DE PESQUISA A QUE PRETENDE SE CANDIDATAR 

LINHA DE PESQUISA 

 

 

 

LOCAL E DATA ASSINATURA 

,     /       /  

 

 

  



ANEXO II 

PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 

a) Acesse o site www.stn.fazenda.gov.br; 

b) Clique em “Guia de Recolhimento da União” e depois em “Impressão de GRU”; 

c) Preencher com os seguintes dados: UG (158195); Gestão (15281); Código de 

Recolhimento (28883-7); 

d) Embaixo: Clique em “Avançar”; 

e) Preencher com os seguintes dados: CPF (XXX.XXX.XXX-XX); Nome do 

contribuinte/recolhedor; UG/Gestão (158195/15281); Valor Principal (R$ 40,00); Valor 

Total (repete o valor anterior de R$ 40,00); 

f) Embaixo: Clique em “Emitir GRU”; 

g) Pague no Banco do Brasil; 

h) Faça uma fotocópia da GRU autenticada pelo Banco. 

  



ANEXO III 

TEMÁTICAS DAS LINHAS DE PESQUISA 

 

 

LINHA DE PESQUISA: “CULTURA E IDENTIDADES” 

 

Ciberespaço, mídia, política e redes sociais 

Conflitos, violência, mídia e sociabilidade 

Cultura, festas e manifestações populares 

Estudos de família, gênero, juventude e conflitos sociais 

Performance: ritos e cotidiano  

Política indigenista e etnodesenvolvimento  

Processos de patrimonialização cultural  

Relações interétnicas e demandas por reconhecimento identitário: indígenas, 

quilombolas e populações tradicionais 

Religiosidades, sistemas simbólicos e mudança social 

Turismo, cultura e sociedade 

 

LINHA DE PESQUISA: “DESENVOLVIMENTO, RURALIDADES E 

POLÍTICAS PÚBLICAS” 

 

Avaliação de políticas públicas 

Conservadorismo e a constituição de identidades políticas 

Corrupção e instituições políticas 

Desenvolvimento rural, desenvolvimento territorial, políticas públicas e agricultura 

familiar 

Movimentos sociais, governo, estado, poder político e classes sociais 

Políticas de desenvolvimento e mundo do trabalho 

Proteção da natureza, políticas ambientais e gestão de recursos comuns 

Relações étnico-raciais: desigualdades, identidades e políticas públicas 

Trabalho, políticas públicas e ação coletiva 

Trajetórias de mobilidade social e dinâmicas de classes 

Transformações do mundo rural no Nordeste brasileiro 



ANEXO IV 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA PARA O MESTRADO 

 

 

LINHA DE PESQUISA: “CULTURA E IDENTIDADES” 

 

DURKHEIM, Émile e MAUSS, Marcel. Algumas formas primitivas de classificação. In 

Ensaios de Sociologia. São Paulo: Editora Perspectiva, 2000, pp. 399-455. 

BOURDIEU, Pierre. A identidade e a representação. Elementos para uma reflexão 

crítica sobre a ideia de região. In O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1998, pp. 107-132. 

COMAROFF, Jean & John L. Etnografia e Imaginação etnográfica.  In Revista PROA 

n. 2 (1): 01-72, 2010. 

WOLF, Eric R. Inventando a sociedade. In FELDMAN-BIANCO, Bela e RIBEIRO, 

Gustavo Lins (orgs.), Antropologia e Poder: contribuições de Eric. R. Wolf. Brasília: 

Ed. da UNB; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2003, pp. 307-324. 

 

LINHA DE PESQUISA: “DESENVOLVIMENTO, RURALIDADES E 

POLÍTICAS PÚBLICAS” 

 

MARX , Karl. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. São Paulo: Boitempo, 2011. 

BOURDIEU, Pierre. Espaço social e gênese das classes. In O Poder Simbólico. Rio de 

Janeiro, Bertrand Brasil, 1998, pp. 133-161. 

OLIVEIRA, Francisco de. O ornitorrinco. In Crítica à Razão Dualista. São Paulo: 

Boitempo, 2003, pp. 121-150. 

SOUSA, Jessé.  Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe 

trabalhadora?  Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2012, pp. 19-60. 

 

  



ANEXO V 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA PARA O DOUTORADO 

 

 

LINHA DE PESQUISA: “CULTURA E IDENTIDADES” 

 

MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. 

In: Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naif,  2003. 

BOURDIEU, Pierre. Marginalia: algumas notas adicionais sobre o dom. Mana, v. 2 (2): 

7-20, 1996. 

SIGAUD, Lygia. As vicissitudes do "Ensaio Sobre o Dom". Mana, v. 2 (5):  89-124, 

1999. 

AGIER, Michel. Distúrbios identitários em tempos de globalização.  Mana, v. 7 (2): 7-

33, 2001. 

MARCUS, George. Identidades passadas, presentes e emergentes: requisitos para 

etnografias sobre a modernidade no final do século XX ao nível mundial. Revista de 

Antropologia, v. 34: 197-221, 1991. 

 

LINHA DE PESQUISA: “DESENVOLVIMENTO, RURALIDADES E 

POLÍTICAS PÚBLICAS” 

 

CANDIDO, Antonio. Os Parceiros do Rio Bonito. São Paulo: Editora 34, 2003. 

FORRESTER, Viviane. O horror econômico. São Paulo:  Editora Universidade 

Estadual Paulista, 1997 

HARVEY, David. A destruição criativa da terra. In: O enigma do capital e as crises 

do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2011.  

MARX. Karl. A mercadoria. In: O capital: crítica da economia política. São Paulo: 

DIFEL, 1985. 

CARDOSO, Adalberto. Escravidão e sociabilidade capitalista. Novos Estudos 

CEBRAP, n. 80: 71-88, 2008.  

 

 

  



ANEXO VI 

COMISSÕES DE SELEÇÃO 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA MESTRADO 

Docente Condição 

Prof. Dr. Gonzalo Adrian Rojas Presidente 

Prof. Dr. Lemuel Dourado Guerra Membro Titular 

Prof. Dr. José Gabriel Correa  Membro Titular 

Prof. Dr. Clóvis Alberto Vieira de Melo Membro Suplente 

 
 

 

BANCA EXAMINADORA DOUTORADO 

Docente Condição 

Profa. Dra. Mércia Rangel Batista Presidenta 

Profa. Dra. Ramonildes Alves Gomes Membro Titular 

Profa. Dra. Roseli Corteletti Membro Titular 

Prof. Dr. José Maria de Jesus Izquierdo Villota Membro Suplente 

 


