Governo do Estado do Ceará
Universidade Estadual do Ceará – UECE
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – PROPGPq
Centro de Humanidades – CH
Centro de Estudos Sociais Aplicados – CESA
Programa de Pós-Graduação em Sociologia – PPGS
________________________________________________________________________
CHAMADA PÚBLICA Nº 39/2016
INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE DISCENTES AO CURSO DE
MESTRADO EM SOCIOLOGIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA
A SEREM ADMITIDOS EM 2017
O Reitor da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Prof. Dr. José Jackson Coelho Sampaio, no uso de
suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público a presente Chamada Pública, para conhecimento
dos interessados na abertura das inscrições para seleção do Curso de Mestrado em Sociologia do
Programa de Pós-Graduação em Sociologia – PPGS, nas datas e demais condições especificadas na
presente Chamada Pública.
2. Objetivos do Curso
- Formar professores e pesquisadores capazes de analisar a sociedade frente às mudanças
paradigmáticas e epistemológicas que vêm ocorrendo na contemporaneidade, a partir de uma perspectiva
sociológica;
- Fomentar uma reflexão crítica acerca das desigualdades sociais e das relações de dominação em
contexto global, nacional e regional, por meio de estudos teóricos e empíricos;
- Favorecer a análise e a compreensão das dinâmicas de reconfiguração da cultura, do poder e do mundo
do trabalho, considerando experiências nacionais e internacionais, as quais influenciam e são
influenciadas por tais processos.
3. Linhas de Pesquisa
1. CULTURA, DIFERENÇA E DESIGUALDADE
Considerando os processos de diferenciação social observados na atualidade e a expansão das
desigualdades (econômicas, sociais, culturais, de gênero, étnicas, geracionais), esta linha de pesquisa
objetiva examinar de forma crítica as novas configurações das relações entre classes, gêneros, grupos
étnicos e outros coletivos. Grupos diferenciados pelo envolvimento na produção e consumo de bens
culturais e/ou artísticos, nas tensões sociais que emergem das relações entre esses agentes engajados na
política, gestão, produção e consumo da cultura, bem como na construção dos novos significados de
modelos familiares e de relações de gênero constituem objetos por excelência desta linha de pesquisa.
Eixos temáticos:
- Gênero e geração
- Sociedade, cultura e arte
- Socialização, etnia e nação
2. SOCIABILIDADES E PODER
Esta linha de pesquisa tem como enfoque privilegiado o estudo das manifestações da sociabilidade
humana em articulação com diferentes formas de produção e de exercício do poder nas sociedades
contemporâneas. Abordam-se as relações de poder e conflito, incluindo-se nestas tanto práticas e
representações sociais, quanto programas e políticas governamentais. Tendo como referência a reflexão
sociológica clássica sobre as ligações e interações entre os atores sociais, esta linha lida com temas como
violência, insegurança e medo, bem como direitos na sociedade brasileira.
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Eixos temáticos:
- Conflitualidade e Violência
- Sociedade, Política e Direitos
3. MOBILIZAÇÕES SOCIAIS, CAMPO E CIDADE
As pesquisas desenvolvidas nesta linha buscam analisar as dinâmicas contemporâneas que
acompanham, produzem ou questionam as transformações simbólicas, materiais e institucionais da vida
social nas áreas urbanas e rurais. Este enfoque leva a desenvolver estudos teórico-empíricos sobre
questões ligadas às temáticas da saúde, do meio ambiente, do trabalho, da cultura, da constituição de
mobilizações coletivas e formas alternativas de ação política pelos atores nos espaços da urbanidade e da
ruralidade, considerando as mais variadas dimensões da sociedade globalizada.
Eixos temáticos:
- Sociologia Rural e Urbana
- Trabalho, Saúde e Ambiente
- Sociedade e Conhecimento
4. Vagas
São 20 (vinte) vagas ofertadas, conforme as linhas de pesquisa vigentes e o número de vagas
estipulados nesta Chamada Pública para cada linha. O PPGS se outorga o direito de remanejar as vagas
distribuídas em cada linha de pesquisa, caso as vagas disponíveis por linha de pesquisa não sejam todas
preenchidas. Serão considerados aprovados os candidatos classificados com média acima de 7,0 (sete),
até o limite das vagas estipuladas. (Anexo I – Distribuição da oferta de vagas por linha de pesquisa).
1 (uma) vaga do total fica reservada para a concorrência exclusiva entre pessoas com deficiência física.
Em caso de não preenchimento da vaga, esta será redistribuída à ampla concorrência.

5. Perfil esperado dos(as) candidatos(as)
Alunos egressos preferencialmente dos cursos de graduação em Ciências Humanas. Podem igualmente
participar graduados de outras áreas do conhecimento interessados nas linhas de Pesquisa do PPGS.
6. Estrutura Curricular e Programa do Curso
O Curso exige o cumprimento de 55 (cinquenta e cinco) créditos, de acordo com a seguinte estrutura
curricular: 18 créditos em disciplinas obrigatórias e 07 créditos em disciplinas opcionais, a serem
cumpridos no prazo de um ano, além da dissertação (30 créditos), a ser concluída no ano subsequente.
As disciplinas serão ministradas de segunda a sexta feira, de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 18h00.
7. Comissão de Seleção
A Comissão de Seleção do Processo Seletivo 2017 do Mestrado em Sociologia, designada pela
Coordenação do PPGS, mediante Portaria nº 003 de 08 de agosto de 2017, é composta por:
Presidente: Prof. Dr. Geovani Jacó de Freitas
Membro 1: Profª. Drª. Lia Pinheiro Barbosa
Membro 2: Profª. Drª. Rosemary de Oliveira Almeida
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Membro suplente: Profª. Drª Roberta Manuela Barros de Andrade

8. Inscrições
8.1. Período de inscrição: 05 setembro a 04 de outubro de 2016, no horário de 9h00 às 12h00 e de
14h00 às 17h00.
8.2. Local/Endereço:
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia – PPGS
CESA (Centro de Estudos Sociais Aplicados) – Subsolo
Av. Dr. Silas Munguba, 1700 – Campus do Itaperi
CEP- 60.740-903 – Fortaleza – Ceará.
Telefone: (85) 3101.98.87
Candidatos não residentes em Fortaleza poderão realizar inscrição, via SEDEX, mediante postagem
dos documentos definidos no item 8.3 desta Chamada Pública, até a data 04/10/2016, e envio
imediato do comprovante da postagem para o endereço eletrônico: ppgs@uece.br
8.3. Documentos Necessários:















Curriculum no formato Lattes, em versão impressa, com cópias comprobatórias de todos os
documentos e informações nele mencionados.
Cópia de cada artigo científico publicado na íntegra em revista científica;
No caso da autoria de capítulo de livro, uma cópia da capa, da folha de rosto e do sumário do livro;
No caso de artigos apresentados em eventos científicos, cópia do certificado de apresentação do
trabalho;
O candidato deverá entregar, juntamente com a versão impressa do Lattes, o formulário de
pontuação do currículo devidamente preenchido (Anexo II – Formulário de pontuação do
Curriculum Lattes), o qual será conferido na 4ª Fase de seleção, conforme item 9.4.1.
Ficha de Inscrição devidamente preenchida pelo candidato, disponibilizada no sitio eletrônico:
www.uece.br/politicaspublicas/ (Anexo III – Ficha de Inscrição);
Cópias autenticadas em cartório da Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor ou
apresentação dos originais (acompanhados de cópia);
Cópia do diploma do curso de graduação autenticado em cartório ou apresentação do original ou
declaração de concludente até 2016.2;
Cópia do Histórico Escolar do curso de graduação autenticado em cartório ou apresentação do
original (acompanhado de cópia);
Projeto de pesquisa, em 03 (três) vias, sem identificação do candidato;
02 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais (não serão aceitas fotocópias das fotos);
Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 120,00, mediante
depósito no Banco do Brasil – Agência: 008-6 – Conta Corrente: 26038-X; em caso de
transferência bancária, informar o CNPJ do Instituto de Estudos, Pesquisa e Projetos
(IEPRO): 00977419/0001-06. Excepcionalmente, o pagamento poderá ser realizado na
Secretaria do PPGS.
Todos os documentos deverão ser entregues no ato da inscrição em pasta de plástico,
preferencialmente transparente. Os candidatos não aprovados terão o prazo de 90 (noventa) dias,
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a partir do dia 14 de dezembro de 2016, para a retirada dos documentos, ao fim do qual toda a
documentação será descartada pela secretaria do PPGS.
 Candidatos estrangeiros devem apresentar reconhecimento ou revalidação de diploma de
graduação.
8.4. Condições para Inscrição
As inscrições para o processo seletivo de discentes ao Curso de Mestrado em Sociologia, para o período
letivo de 2017, deverão ser efetuadas pessoalmente pelo (a) interessado (a), ou por procurador (a)
devidamente constituído (a) por procuração pública, nos dias úteis do período definido no subitem 8.1 e no
endereço estabelecido no subitem 8.2.
As inscrições poderão também ser efetuadas pelos correios, via encomenda expressa (SEDEX). A
documentação enviada via correio deve obrigatoriamente ser postada e endereçada à Secretaria do
PPGS até o último dia do período de inscrição, conforme estabelecido no subitem 8.1.
Poderão inscrever-se no processo seletivo: graduados (as) ou estudantes em fase de conclusão do curso
de graduação, desde que estes cumpram os requisitos formais para obtenção do título de graduado (a) até
a data de matrícula para o primeiro período letivo do Mestrado.
O resultado das inscrições aceitas será divulgado no sitio: www.uece.br/ppgsociologia/ e na Secretaria do
PPGS.
8.5. Das pessoas com deficiência
Os candidatos que desejarem concorrer para vaga exclusiva reservada a pessoas com deficiência física
deverão solicitar inscrição nessa concorrência específica, apresentando documentação médica
comprobatória atualizada (dos últimos 12 meses antes da data de seu pedido de inscrição), indicando sua
deficiência.
Período de inscrição: 05 de setembro a 04 de outubro de 2016, no horário de 9h00 às 12h00 e de 14h00
às 17h00.
Afixação do Resultado das inscrições: 07 de outubro de 2016 às 17h00.
Prazo para Recurso: 10 e 11 de outubro de 2016 de 9h00 às 12h00 e de 14h às 17h00.
Resultado da análise dos Recursos: 13 de outubro de 2016, às 17h00.

9. Das Etapas da Seleção
9.1. – 1ª. Fase: Avaliação do projeto de pesquisa – Eliminatória
O candidato deve elaborar texto sobre tema de pesquisa de seu interesse na área de Ciências Humanas.
O texto deverá estar submetido obrigatoriamente a uma das linhas de pesquisa do Mestrado.
O projeto deve incluir: justificativa, delimitação do objeto, problematização, objetivos, referencial
teórico, metodologia, cronograma e referências bibliográficas.
O texto deverá ainda ser escrito com espaçamento 1,5; letra Times New Roman, fonte 12; contendo de 10
(dez) a 15 (quinze) páginas.
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Cabe ao candidato ou ao seu representante legal apresentar três cópias do projeto no ato da inscrição.
Nota Mínima de classificação: 7,0 (sete), em escala de zero a dez.
O resultado dos candidatos aprovados para a primeira fase da seleção será divulgado no sítio:
www.uece.br/ppgsociologia/ e na Secretaria do Curso de Mestrado.
Resultado do Projeto de pesquisa: 31 de outubro de 2016, às 17h00.
Prazo para Recurso: 01 e 03 de novembro de 2016 de 9h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Resultado da análise dos Recursos: 04 de novembro de 2016, às 17h00.
9.2. – 2ª Fase: Prova de Conhecimento
9.2.1 – Prova de Conhecimento – Eliminatória
Data: 07 de novembro de 2016 de 14h00 às 18h00 horas.
Local: Sala de Aula do PPGS – CESA
Nota Mínima de classificação: 7,0 (sete), em escala de zero a dez.
Característica: A prova, de caráter eliminatório, terá duração de 04 (quatro) horas, e deverá ser escrita à
mão, de caneta preta ou azul.
Não será permitida interferência e/ou participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato (a) que
tenha solicitado condição especial, em função de deficiência, devidamente comprovada no ato da
inscrição, que impossibilite a redação pelo (a) próprio (a). Neste caso, será designado, pela Comissão de
Seleção, um profissional para auxiliar o candidato na prova.
A prova verificará os conhecimentos de Sociologia contemplados pela bibliografia apresentada no item 14
desta Chamada Pública. Será composta por duas questões: a primeira será obrigatória, definida pela
Banca Examinadora; e a segunda, será uma questão eletiva escolhida mediante sorteio entre três
possibilidades.
Nesta prova, o (a) candidato (a) não será identificado (a) nominalmente. É obrigatória a apresentação de
um documento de identidade com foto para a realização da prova.
O resultado dos candidatos aprovados para a terceira fase da seleção será efetuada no sitio: sitio
www.uece.br/ppgsociologia/ e na Secretaria do Curso de Mestrado.
Divulgação do Resultado: 14 de novembro de 2016 às 17h00.
Prazo para Recurso: 16 e 17 de novembro de 2016 de 9h00às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Resultado da análise dos Recursos: 18 de novembro de 2015 às 17h00.
9.3. – 3ª. Fase: Prova de Língua
9.3.1 – Prova de Língua – Classificatória
Opcional entre: Inglês, Francês e Espanhol.
Data: 21 de novembro de 2016, das 9h00 às 11h00min.
Local: Sala de Aula do PPGS – CESA.
Prova de caráter classificatório. Não há nota mínima de aprovação, porém, o resultado obtido participa
com peso 1,0 (um) na seleção final e vale como proficiência para os que lograrem rendimento igual ou
superior a 70%.
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Nesta prova, será permitido o uso do dicionário.
Poderão ser dispensados desta prova, candidatos(as) que comprovarem no ato da inscrição proficiência
em língua estrangeira (inglês, francês ou espanhol).
As notas dos candidatos serão divulgadas no site www.uece.br/ppgsociologia/ e na Secretaria do
Mestrado.
Divulgação do Resultado da 3ª. Fase: 25 de novembro de 2016 às 17h00.
Prazo para Recurso: 28 e 29 de novembro de 2016 de 9h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Resultado da análise de Recursos: 30 de novembro de 2016 às 17h00.
9.4. – 4ª. Fase: Análise do Curriculum Lattes e Entrevista
9.4.1 – Avaliação do Curriculum Lattes – Classificatória
Esta avaliação é classificatória. Os aspectos analisados no currículo serão pontuados conforme Anexo II –
Formulário de Pontuação do Curriculum Lattes. Somente os itens comprovados serão considerados
para pontuação após conferência expressa item a item, pela Comissão de Seleção.
O candidato deve trazer preenchido o Formulário de Pontuação do Curriculum Lattes no ato da
inscrição. Se aprovado nas fases anteriores, cada formulário será conferido pela Comissão de Seleção e
aquele que obtiver maior pontuação será atribuída nota 10,0 (dez), sendo, a partir desta pontuação,
calculadas todas as demais notas de candidatos com pontuações subsequentes.
9.4.2 – Entrevista – Eliminatória
Data: 01 e 02 de dezembro de 2016 de 8h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Serão explorados: Projeto de pesquisa apresentado no ato da inscrição; Curriculum Lattes; as motivações
dos (as) candidatos (as) quanto à linha de pesquisa pretendida; além das possibilidades de vinculação dos
conhecimentos obtidos ao longo do curso à prática acadêmica e profissional do candidato(a).
Serão aprovados(as) nesta fase somente os(as) candidatos(as) cujas entrevistas obtiverem nota igual ou
superior a 7,0 (sete), na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez).
Cada candidato (a) deverá comparecer com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário divulgado para
sua entrevista.
Afixação do Resultado da 4ª Fase: 05 de dezembro de 2016 às 17h00.
Prazo para Recurso: 06 e 07 de dezembro 2016 de 9h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Resultado da análise de Recursos: 08 de dezembro de 2016 às 17h00.
Resultado da Seleção: 09 de dezembro de 2016 às 17h00.
Prazo para Recurso: 12 e 13 de dezembro de 2016 de 9h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Resultado final da Seleção: 14 de dezembro de 2016 às 17h00.
10. Critérios de Seleção
10.1. Ponderação
Itens
Prova de Conhecimento

Peso
3 (três)

Sigla
PC
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Projeto de pesquisa
Curriculum Lattes
Entrevista
Prova de Língua

2 (dois)
1 (um)
3 (três)
1 (um)

PP
CL
E
PL

Obs.: A Nota Final será calculada da seguinte forma:

Nota Final =

PC x 3 +PL x1 + PP x 2 + CL x 1 + E x 3
--------------------------------------------------------10

OBS: A classificação far-se-á pela ordem decrescente das notas finais. Serão selecionados (as) os (as)
candidatos (as) que, pela ordem decrescente de classificação, preencherem o número de vagas
oferecidas.
Caso ocorram desistências de candidatos (as) selecionados (as), poderão ser chamados a ocupar as
vagas remanescentes outros (as) candidatos (as) aprovados (as), sendo respeitada a ordem de
classificação até um mês após o início do semestre letivo do Curso.
10.2. Critérios de Desempate
Em caso de empate, será verificado o diferencial de nota dos seguintes itens em ordem decrescente de
importância: Projeto de pesquisa, Entrevista e Prova de Conhecimento.
11. Divulgação dos Resultados e Recursos
11.1. A divulgação dos resultados de todas as etapas obedecerá ao disposto nos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4,
sendo realizada no sitio www.uece.br/ppgsociologia/ e na Secretaria do Curso de Mestrado.
11.2. Os recursos deverão obrigatoriamente ser entregues na Secretaria do PPGS dentro dos prazos
definidos por esta Chamada Pública, sendo elaborados no formulário padrão denominado “Requerimento
de Recurso” (Anexo IV).
11.3. Os resultados finais serão divulgados até o dia 14 de dezembro de 2016, nos mesmos locais
acima mencionados. Do resultado final só serão cabíveis recursos à coordenação do Curso e à PróReitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPGPq) da UECE, na hipótese de vício de forma.
12. Admissão
12.1. Matrícula
A admissão dos (as) candidatos (as) selecionados (as) no Curso se concretizará pela efetivação da
matrícula na Secretaria do PPGS.
12.2. Não será permitida matrícula concomitante em mais de um curso de pós-graduação stricto sensu da
UECE.
12.3. Candidatos (as) inscritos (as) no processo seletivo para o Mestrado em fase de conclusão de seu
Curso de Graduação, se selecionados (as), deverão apresentar diploma ou certificado de conclusão do
respectivo curso no ato da matrícula na Secretaria do PPGS.
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13. Disposições Finais
13.1. Será desclassificado (a) e automaticamente excluído (a) do processo seletivo, o (a) candidato (a)
que:
a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção.
b) Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas nesta
Chamada Pública.
c) Não comparecer a uma das Fases da Seleção.
d) Cometer ato fraudulento de consulta de fonte bibliográfica (manuscrita, impressa ou
digitalizada) durante a realização de Prova de Conhecimento estabelecida no item 9.1.
e) Não obtiver a nota mínima estabelecida na 1ª Fase (Projeto de Pesquisa), 2ª Fase (Prova de
Conhecimento) e 4ª Fase (Análise de Currículo Lattes e Entrevista).
13.1.1. Candidatos (as) que comprovarem proficiência em língua estrangeira, estarão dispensados da
obrigatoriedade de comparecimento à Prova de Língua conforme estabelecida no item 9.4 desta Chamada
Pública.
13.2. A documentação dos (as) candidatos (as) não aprovados (as) permanecerá na Secretaria do
Mestrado por um período de até 03 (três) meses após a divulgação do resultado final. Findo este período,
a documentação será inutilizada, salvo se o (a) candidato (a) providenciar envelope endereçado e
pagamento das taxas postais para sua devolução via Correio, ou vier recolher pessoalmente sua
documentação.
13.3. Ao inscrever-se no presente processo seletivo, o (a) candidato (a) reconhece e aceita as normas
estabelecidas nesta Chamada Pública e no regulamento do Curso de Pós-Graduação ao qual se inscreve,
neste caso, o Curso de Mestrado em Sociologia – PPGS, da Universidade Estadual do Ceará – UECE.
13.4. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, pela Coordenação do Mestrado e pela
PROPGPq da Universidade Estadual do Ceará – UECE, de acordo com a regulamento do Curso e
Normas para Cursos e Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, conforme as suas competências.
14. Bibliografia Recomendada
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ANEXO I
Vagas Disponíveis por Linha de Pesquisa

LINHA DE PESQUISA
1
2
3

CULTURA, DIFERENÇA E DESIGUALDADE
SOCIABILIDADES E PODER
MOBILIZAÇÕES SOCIAIS, CAMPO E CIDADE

VAGAS
09
05
06
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Anexo II – Formulário de Pontuação do Curriculum Lattes

Itens de Avaliação
Pontuação máxima
Formação Acadêmica e de Pesquisa
 Mestrado Acadêmico

1,0 ponto

 Mestrado Profissionalizante

1,0 ponto

 Especialização

0,5 por Curso, até o
limite de 2 cursos

 Bolsista de Iniciação Científica

0,5 ponto

 Bolsista PET

0,5 ponto

 Bolsista de Iniciação Artística

0,5 ponto

 Bolsista PIBID (CAPES-MEC)

0,5 ponto

 Bolsista de Extensão

0,5 ponto

 Bolsista de Aperfeiçoamento/ Apoio Técnico
de Pesquisa

0,5 ponto

 Monitoria Acadêmica

0,5 ponto até o
limite de 1,0 ponto

 Bolsista Voluntário

0,5 ponto

 Participação em Bancas Examinadoras de
Trabalhos de Conclusão de curso de
Graduação

0,2 por participação,
até o limite de 3
participações

 Participação em Banca Examinadora de
Trabalhos de Conclusão de Pós-Graduação
Lato Sensu

0,2 por participação,
até o limite de 3
participações

 Participação como ouvinte em Encontros,
Congressos, Seminários e Simpósios

0,3 ponto até o
limite de 1,0 ponto

 Organização de Evento Científico

0,1 ponto até o
limite de 0,4 ponto

 Participação como membro de mesa
redonda em eventos científicos

0,2 ponto até o
limite de 1,0 ponto

Pontuação
obtida

Experiência de Ensino (últimos 3 anos)
 Docência de ensino médio e técnico

0,5 por ano, até o
limite de 1,0 ponto
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 Docência de ensino superior

1,0 por ano ou
fração > 6 meses,
até o limite de 2,0

Experiência de serviço (últimos 3 anos)
 Atividades extras curriculares de Trabalhos
nas áreas de Ciências Humanas e Ciências
Sociais Aplicadas. Ex: ONGS, Associações
e Organizações Populares, Assessoria
Parlamentar, Grupos Culturalmente
Diferenciados (Ex: Quilombolas,
comunidades indígenas ...)

0,5 por ano, até o
limite de 1,0 ponto

 Estágio extra curricular na área de Ciências
Humanas e Ciências Sociais Aplicadas

0,5 por ano, até o
limite de 1,0 ponto

Produção Científica (últimos 3 anos)
 Artigo publicado ou aceito em periódico
Qualis A1

3,0 por artigo

 Artigo publicado ou aceito em periódico
Qualis A2

2,5 por artigo

 Artigo publicado ou aceito em periódico
Qualis B1

2,0 por artigo

 Artigo publicado ou aceito em periódico
Qualis B2

2,0 por artigo

 Artigo publicado ou aceito em periódico
Qualis B3

1,5 por artigo

 Artigo publicado ou aceito em periódico
Qualis B4

1,0 por artigo

 Artigo publicado ou aceito em outros
periódicos

0,5 por artigo até 1,0
ponto

 Resumo simples publicado em anais evento
científico

0,3 por trabalho

 Resumo expandido publicado em anais
evento científico

0,5 por trabalho

 Trabalho completo publicado em anais de
evento científico

2,0 por trabalho

 Apresentação oral de Trabalho em Evento
Científico

1,0 por trabalho

 Palestra proferida em Evento Científico

0,2 por palestra até
o limite de 0,5 ponto

 Livro publicado com ISBN e corpo editorial
3,0 por livro (até 2
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livros)
 Capítulo de livro publicado com ISBN e
corpo editorial

2,0 por capítulo (até
2 capítulos)

Educação Permanente (últimos 3 anos)
 Cursos ou similares ministrados na área de
Ciências Humanas e Ciências Humanas
aplicadas mínimo de 20 horas

0,5 por curso até o
limite de 1,0 ponto

 Participação em Cursos ou similares na
área de Ciências Humanas ou Ciências
Humanas Aplicadas de até 10 horas

0,2 por curso, até o
limite de 1,0 ponto

 Participação em Cursos ou similares na
área de Ciências Humanas ou Ciências
Humanas Aplicadas de 20 a 40 horas

0,4 por curso até o
limite de 1,0 ponto

 Participação em Cursos ou similares na
área de Ciências Humanas ou Ciências
Humanas Aplicadas de mais de 40 horas

0,5 por curso até o
limite de 1,0 ponto

TOTAL
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ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Nome:
Data de nascimento:
CPF:
Naturalidade:

/

/

Estado civil:

Sexo:

RG:
Nacionalidade:

Endereço:
Fone:

Celular:

E-mail:

DADOS PROFISSIONAIS

Empresa em que Trabalha:
Cargo que exerce:
Tempo de Serviço:
Endereço:
Fone de contato:

Fax:

E-mail:
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FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA

Graduação Obtida: __________________Instituição: __________________Ano de Conclusão:
________
Graduação Obtida: __________________Instituição: __________________Ano de Conclusão:
________
Pós-Graduação: ____________________Instituição: __________________ Ano de Conclusão:
_______
Pós-Graduação: ____________________Instituição: __________________ Ano de Conclusão:
_______

INDIQUE A LINHA DE PESQUISA DO PROJETO
1. Cultura, Diferença e Desilgualdade
2. Sociabilidades e Poder
3. Mobilizações Sociais, Campo e Cidade

MARQUE ABAIXO A LÍNGUA PARA PROVA DE PROFICIENCIA
1. Inglês

2. Espanhol

3. Francês

Assinatura do Candidato (a):____________________________________

Nº__________

Fortaleza, _____de ___________ de 2016.

...........................................................................................................................................................................
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Nome do Candidato (a):____________________________________________

Nº__________

Responsável pela inscrição______________________________________________________
Fortaleza, _____de ___________ de 2016.
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ANEXO IV – Requerimento de Recurso em Processo Seletivo Turma/2016
QUANTO À SOLICITAÇÃO
A Ser Preenchido pelo(a) candidato(a) – Entrada no Protocolo Geral da UECE
1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Número da Inscrição:

RG:

Nome do Candidato(a):
UF:

CEP

TELEFONE:

(

)

E-mail:

2. SOLICITAÇÃO À COMISSÃO DE SELEÇÃO
Solicito a revisão do resultado: (Assinalar apenas um item. Formulários com mais de um item não
serão considerados.)
(

)

1. Da homologação da inscrição.

(

)

(
(
(

)
)
)

2. Da avaliação do Anteprojeto.
3. Da avaliação da Prova Escrita.
4. Da Prova de Línguas.

(
(
(

)
)
)

5. Da avaliação do Currículo
6. Lattes e/ou da Entrevista. (Prova Oral)
7. Do resultado Final.
8. Outro

3. JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO

4. DATA DE ENTRADA DA SOLICITAÇÃO
Local e data:

_______________________, ______de _________________de 2016.

Assinatura do (a)
candidato(a):
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5. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO
INDEFERIDO
DEFERIDO
JUSTIFICATIVA OU CONSIDERAÇÕES (Pode ser anexado documento de parecer elaborado pela
banca. Nesse caso, descrever documento):

6. ASSINATURA DO PARECER
Requerimento submetido à Comissão de Seleção / Banca Examinadora.

Data: ___ / ___ / ___

Assinatura: _________________________________________________
Presidência da Comissão / Banca Examinadora

7. CIÊNCIA DO REQUERENTE QUANTO AO RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Notificação realizada em: ____ / ____ / ____
(

) pessoalmente (

) por e-mail (

) na secretaria do Mestrado (

) no site

www.uece.br/ppgsociologia/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recebi do (a) Sr. (a) __________________________________ CPF ___________________________
A solicitação de revisão (descrever o assinalado no item 2) _________________________________

Nº Inscrição: ____________ Data: ___ / ___ / ___

Assinatura e carimbo:
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