Departamento de Ciências Sociais

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
- CURSO DE MESTRADO -

E D I T A L – 2018

O Departamento de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro torna pública a
abertura das inscrições para as provas de seleção ao Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais (PPGCIS).
O Programa de Pós-Graduação, com área de concentração em Ciências Sociais, terá início no primeiro
semestre de 2018 com as seguintes linhas de pesquisa: Desigualdades Socioeconômicas e Políticas no Brasil
Contemporâneo e Diversidade Cultural no Brasil.

1. Das Inscrições
1.1) As inscrições serão realizadas até 02 de outubro de 2017 (2ª feira). As inscrições deverão ser feitas online
por meio do endereço http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/.
O/A candidato/a deverá criar seu cadastro (Clique aqui para fazer seu cadastro), preenchendo os campos:
Nome completo: nome completo do/a candidato/a
E-mail: e-mail válido para recebimento de senha
Curso Desejado: Clicar em “Mestrado”
Programa para o qual deseja submeter sua inscrição: Clicar em “Ciências Sociais”
Após o recebimento da senha, deverá entrar novamente no Sistema para efetuar sua Inscrição.
1.2) Poderão inscrever-se para o Curso de Mestrado em Ciências Sociais aqueles/as que já concluíram o curso de
graduação ou que estiverem no último período de créditos.
1.3) Os documentos necessários1 para a inscrição dos candidatos ao Curso de Mestrado são os listados a seguir
e deverão ser inseridos no Sistema “Processo Seletivo para a Pós-Graduação da PUC-Rio” (formato pdf), após o
recebimento da senha de acesso:
a) Diploma e Histórico Escolar do curso de graduação;
b) Declaração de estar cursando o último período de créditos do curso de graduação, caso não o tenha
concluído;
c) Curriculum Vitae;
d) Indicação do nome de dois/duas professores/as, de suas instituições de origem e de seus respectivos emails. Os professores/as serão contatados/as pelo Sistema PUC-Online e farão suas cartas de
apresentação eletronicamente.
e) Anexar no item “carta de intenção” declaração de no máximo duas laudas sobre as razões que levaram à
escolha do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da PUC-Rio, explicando a linha de pesquisa
escolhida e o provável tema ou objeto de estudo que pretende desenvolver no Mestrado.
1.4) Não será cobrada a Taxa de Inscrição. O(A) candidato(a) aprovado(a) no Processo Seletivo pagará taxa de
matrícula, cujo valor deverá ser informado nessa ocasião.

1

Somente após a aprovação no Processo Seletivo, serão exigidos do/a candidato/a os seguintes documentos (original e
cópia): Diploma ou Certificado de Conclusão da Graduação, Histórico Escolar da Graduação, Certidão de Casamento ou
Nascimento, CPF, RG, Certificado Militar e Título de Eleitor. O/A candidato/a será fotografado/a no ato da matrícula.
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2. Da Seleção
2.1) O Processo Seletivo constará de três provas, segundo calendário a seguir:
2.1.1) A Prova Escrita, de caráter eliminatório, será realizada no dia 06 de outubro de 2017 (6ª feira), de 14h
às 18h, em local a ser divulgado no dia 02/10/2017 (2ª feira).
Os/As candidatos/as poderão se informar acerca do local da prova no site do Departamento de Ciências
Sociais - www.cis.puc-rio.br
2.1.2) O resultado da Prova Escrita será divulgado no dia 16 outubro de 2017 (2ª feira), no site do
Departamento de Ciências Sociais - www.cis.puc-rio.br.
2.1.3) A Prova de Língua Estrangeira (Inglês), com caráter classificatório, para os/as aprovados/as na etapa
anterior será realizada no dia 20 de outubro de 2017 (6ª feira), de 15h às 18h, em local a ser divulgado no
dia 16/10/2017 (3ª feira).
Os/As candidatos/as poderão se informar acerca do local da prova no site do Departamento de Ciências
Sociais - www.cis.puc-rio.br
2.1.4) A Prova de Língua Estrangeira – Inglês - avaliará a compreensão do texto oferecido ao candidato/a.
Consistirá de perguntas a serem respondidas em português. Será permitido o uso de dicionários.
2.1.5) O Resultado da Prova de Língua Estrangeira será divulgado no dia 23 de outubro de 2017 (2ª feira),
após 14h, no site do Departamento de Ciências Sociais - www.cis.puc-rio.br.
2.1.6) A Prova de Entrevista, eliminatória, com os/as candidatos/as aprovados/as na Prova Escrita será
realizada entre os dias 25, 26 e 27 de outubro de 2017 (4ª, 5ª e 6ª feira), no Departamento de Ciências
Sociais da PUC-Rio.
2.1.7) O Resultado Final das etapas anteriores será divulgado no dia 30 de outubro de 2017 (2ª feira) no site
do Departamento. www.cis.puc-rio.br.
2.1.8) O/A candidato/a não habilitado/a na Prova de Língua Estrangeira e aprovado nas provas escrita e de
entrevista, será submetido/a à uma segunda avaliação no início do semestre letivo em data a ser divulgada
posteriormente no site do Programa.
2.1.9) Caso reprovado/a na segunda avaliação da Prova de Língua Estrangeira, será obrigado/a a comprovar
inscrição em curso de língua inglesa no período da matrícula, para fazer jus à vaga.

3. Da Prova Escrita
3.1) O/A candidato/a deverá responder a duas questões – uma sobre Teoria Social e outra sobre Teorias do
Brasil. Segue, em anexo, a bibliografia sugerida. Não será permitida consulta bibliográfica durante a realização da
prova.
3.1.1) Serão aprovados/as e chamados/as à prova de entrevista quem obtiver nota igual ou superior a 7,0
(sete).

4. Da Prova de Língua Estrangeira - Inglês

4.1) A prova de inglês terá caráter classificatório de acordo com os itens 2.1.3 a 2.1.5; 2.1.8 e 2.1.9 deste edital.
5. Da Prova de Entrevista
5.1) A entrevista consiste no exame do currículo do/a candidato/a, da apreciação de sua opção pelo Programa de
Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC-Rio e de questões substantivas relativas à prova escrita.
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5.1.1) Serão habilitados/as nessa etapa os/as candidatos/as que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete).

6. Da Classificação Final
6.1) Os/As candidatos/as ao Curso de Mestrado aprovados/as serão classificados/as na ordem decrescente da
soma total dos pontos obtidos em todas as provas previstas neste edital.

7. Do Número de Vagas
7.1) O Curso de Mestrado do Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais oferecerá 10 (dez) vagas para a
turma com início previsto para o primeiro semestre de 2018.

8. Informações Complementares
8.1) Será reprovado/a o/a candidato/a que faltar a qualquer das etapas do Processo Seletivo.
8.2) Não haverá revisão de provas.
8.3) À Banca Examinadora caberá decidir sobre as questões não previstas no presente Edital.
8.4) Candidatos/as estrangeiros/as aprovados/as deverão pleitear bolsas de estudos específicas para alunos/as
estrangeiros/as, diretamente junto às agências de fomento.
8.5) O/A candidato/a com deficiência deverá contatar a Secretaria do PPGCIS para que seja providenciada a
necessária adaptação.

Mais Informações:
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
Departamento de Ciências Sociais / PUC-Rio
Rua Marquês de São Vicente, 225 - Vila dos Diretórios, casa XVIII
22451-900 – Gávea – RJ
Tel: (0XX21) 3527-1555 / 3527-1556 / 3527-1879
Secretário: Felipe Santos
E-mail: ppgcis@puc-rio.br
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Resumo do Calendário das Provas:

Datas

Etapas/ Atividades

02/10/2017 – 2ª feira

 Fim do prazo das inscrições
 Divulgação do local de realização da Prova Escrita

06/10/2017 – 6ª feira

Realização da Prova Escrita

16/10/2017 – 2ª feira

 Resultado da Prova Escrita
 Informação sobre o local da Prova de Língua Estrangeira (Inglês)
 Início do agendamento das Entrevistas

20/10/2017 – 6ª feira

Prova de Língua Estrangeira (Inglês)

23/10/2017 – 2ª feira (14h)

Resultado da Prova de Língua Estrangeira

25 a 27/10/2017 – 4ª a 6ª feira
30/10/2017 – 2ª feira

Entrevistas
Divulgação dos Resultados

BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA ESCRITA

Teoria Social
Alexis de Tocqueville – O antigo regime e a revolução. Brasília: Edit. Da UnB, 1997. Livro I, caps. 1, 3,
4 e 5; Livro II, caps. 2, 5 e 10; Livro III, caps. 1, 6 e 8.
Edmund Burke. Reflexões sobre a revolução em França. Brasília, Edit. Da UnB, 1982. Partes 1 e 2.
Jean Jacques Rousseau. Ensaio sobre origem da desigualdade entre os homens. Várias edições.
Max Weber. Sociologia do poder: os tipos de dominação. Várias edições.
Pierre Clastres: A sociedade contra o Estado. RJ: Cosac Naify, 2012. Caps. 1 e 11.

Teorias do Brasil
Florestan Fernandes. A Revolução burguesa no Brasil. RJ: Zahar, 1975. Cap. 4 e 5
Raimundo Faoro. Os donos do poder. Formação do Patronato Político Brasileiro. RJ: Globo Editora,
2012. Conclusão (Viagem Redonda).
Roberto DaMatta. Carnavais, malandros e heróis. RJ: Rocco, 1997. Caps. 3 e 4.
Sergio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. SP: Cia das letras, 1997. Caps. 1, 4 e 5.
Vitor Nunes Leal. Coronelismo, Enxada e Voto. SP: Cia das Letras, 2012. Cap. 1

