•

Projeto de Pesquisa, máximo de 20 (vinte) páginas, (Times New Roman
12, espaço 1,5, margens 2,5), especificando: a linha de pesquisa em que
se inscreve, o recorte temático e sua problematização, o enquadramento
teórico-metodológico, a descrição sucinta das fontes e/ou bibliografia.
• Exemplar da Dissertação de Mestrado ou, na falta deste, o exemplar de
um trabalho publicado de sua livre escolha.

2. DA SELEÇÃO:
2.1. PARA O DOUTORADO, a seleção constará das seguintes partes, segundo o
calendário abaixo:
2.2.1. Homologação dos Projetos de Pesquisa tendo em vista a análise da
qualidade do argumento, a coerência teórico-metodológica e a pertinência com as
definições temáticas do Programa e as suas Linhas de Pesquisa. Resultado da
homologação: dia 28 de novembro de 2018, a partir das 16:00 horas. O candidato
estrangeiro será informado via e-mail pelo sistema.
2.2.2. Prova de Entrevista e Prova de Exame do Projeto com caráter eliminatório: a
ser realizada via Skype, em horário estabelecido pela banca, entre os dias 1 O e 11 de
dezembro de 2018. A entrevista consiste na análise do Curriculum Vitae do candidato,
da apreciação de sua opção pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da
Cultura, e do exame do Projeto de Pesquisa apresentado, envolvendo a relação entre
o conteúdo do projeto e as linhas de pesquisa do Programa. Somente serão
considerados para efeito de classificação os candidatos que obtiverem nota igual ou
superior a 7,0 (sete), nas duas provas.
2.2.3. Resultado Final: dia 13 de dezembro de 2018, a partir das 16:00 horas,
informado via e-mail pelo sistema.
2.2.4. Prova de Língua Estrangeira (de habilitação-apenas para os candidatos
aprovados), dia 25 de fevereiro de 2019, das 14:00 às 16:00 horas, na PUC-Rio, em
sala a ser divulgada posteriormente. O candidato estrangeiro de países não lusófonos
deverá demostrar proficiência em Português e escolher outra língua entre as
seguintes: Inglês, Francês, Italiano, Alemão ou Espanhol. O candidato deverá indicar
a opção da língua no ato da inscrição on-line.
Obs: Caso o candidato ao Doutorado já tenha obtido aprovação em algum
desses idiomas em outro curso de pós-graduação reconhecido pela CAPES
(mestrado p.e.), deverá apresentar declaração comprobatória para posterior
solicitação de aproveitamento. Nesse caso, o candidato poderá ser dispensado
da exigência da segunda habilitação. O candidato que precisar da segunda
habilitação poderá fazer a prova da segunda língua estrangeira no dia 25 de
fevereiro de 2019 das 16:00 às 18:00 horas.
2.1.1. Estarão habilitados na Prova de Língua Estrangeira os candidatos que
obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete).
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