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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

- CURSO DE MESTRADO - 
 

 
 

E D I T A L  –  2012 
 
 

O Departamento de Sociologia e Política 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. 

O Programa de Pós-Graduação, com área de concentração em Ciências Sociais, terá início no primeiro 
semestre de 2012 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 deverão ser realizadas até 19 de setembro de 2011.  As inscrições deverão ser feitas online, 
através do endereço http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/. 

O candidato deverá criar seu cadastro (Clique aqui para fazer seu cadastro), preenchendo os campos: 

Nome completo:  nome completo do candidato 

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, o candidato deverá entrar novamente no Sistema para efetuar sua 
Inscrição. 
 
1.2) Poderão inscrever-se para o Curso de Mestrado em Ciências Sociais aqueles que já concluíram o curso de 
graduação ou que estiverem no último período de créditos. 
 
1.3) Os documentos necessários

1
 para a inscrição dos candidatos ao Curso de Mestrado são os listados a seguir e 

deverão ser inseridos no Sistema PUC-Online (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 tenha 
concluído; 

c) Curriculum Vitae; 

d) Indicação do nome de dois professores, de suas instituições de origem e de seus respectivos e-mails.  Os 
professores serão contatados pelo Sistema PUC-Online e farão suas cartas de apresentação dos 
candidatos eletronicamente. 

e) Anexar no item “carta de intenção”, em no máximo duas laudas as razões que levaram à escolha do 
Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, explicando também a linha de pesquisa escolhida e o 
provável tema ou objeto de estudo que pretendem desenvolver no Mestrado. 

 
1.4) Taxa de Inscrição: 

R$ 50,00 (cinqüenta reais) – ex-aluno da PUC-Rio e 
R$ 100,00 (cem reais) candidatos externos 

Observação Importante:  O candidato pagará a inscrição posteriormente, se for aprovado no Processo Seletivo. 

                                                           
1
 Somente após a aprovação no Processo Seletivo, serão exigidos do(a) candidato(a) os seguintes documentos (original e 

cópia): Certidão de Casamento ou Nascimento, CPF, Doc. de Identidade, Certificado Militar e Título de Eleitor. O(A) 
candidato(a) será fotografado no ato da matrícula.  

http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/
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2. Da Seleção 
 
2.1) O Processo Seletivo constará de três partes, segundo o seguinte calendário: 
 

2.1.1) A Prova Escrita, eliminatória, será realizada no dia 24 de setembro de 2011, de 9h às 13 h. 
Local: a ser divulgado no dia 23/09/2010 (6a feira) na Secretaria do Depto. de Sociologia e Política (os 
candidatos poderão entrar em contato telefônico – (21) 3527-1555 / 3527-1556 – ou por e-mail, durante o 
horário comercial). 
 
2.1.2) O resultado da Prova Escrita será divulgado no dia 07 de outubro de 2011, no Departamento de 
Sociologia e Política. 
 
2.1.3) A Prova de Língua Estrangeira (habilitação) – Inglês ou Francês –, será realizada no dia 08 de outubro 
de 2011, de 14h às 16h, apenas para os candidatos aprovados na Prova Escrita. Será permitido o uso do 
dicionário do idioma escolhido (Inglês-Inglês ou Francês-Francês). 
Local : a ser divulgado no dia 07/10/2011 (6a feira) na Secretaria do Depto. de Sociologia e Política (os 
candidatos poderão entrar em contato telefônico – (21) 3527-1555 / 3527-1556 – ou por e-mail, durante o 
horário comercial). 
 
2.1.4) O Resultado da Prova de Língua Estrangeira será divulgado no dia 17 de outubro de 2011 no 
Departamento de Sociologia e Política da PUC-Rio. 
 
2.1.5) A Prova de Entrevista, eliminatória, com os candidatos aprovados nas provas escrita e de língua 
estrangeira, será realizada entre os dias 07 e 11 de novembro de 2011 no Departamento de Sociologia e 
Política da PUC-Rio. 
 
2.1.6) A divulgação do Resultado Final será feita no dia 16 de novembro de 2011, no Departamento de 
Sociologia e Política. 

 
 
 

3. Da Prova Escrita 
 
3.1) Serão formuladas 3 (três) questões, sendo uma delas obrigatória. O candidato deverá ainda escolher uma das 
outras duas questões fornecidas, devendo assim responder duas perguntas no período previsto para a prova. 
Segue, em anexo, a bibliografia sugerida. Não será permitida a consulta bibliográfica durante a realização da 
avaliação. 
 

3.1.1) Serão aprovados e chamados à prova de entrevista os candidatos que obtiverem nota igual ou superior 
a 7,0 (sete). 

 
 
 

4. Da Prova de Língua Estrangeira 
 
4.1) A Prova de Língua Estrangeira terá caráter de habilitação, sendo que os candidatos escolherão entre os 
idiomas Inglês e Francês. 
 

4.1.1) Serão chamados à prova de entrevista os candidatos considerados habilitados na prova de língua 
estrangeira. 
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5. Da Prova de Entrevista 
 
5.1) A entrevista consiste no exame do currículo do candidato, da apreciação de sua opção pelo Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da PUC-Rio e de questões substantivas relativas à prova escrita. 
 

5.1.1) Para efeito de classificação, serão considerados somente os candidatos que obtiverem nota igual ou 
superior a 7,0 (sete). 

 
 
 

6. Da Classificação Final 
 
6.1) Os candidatos ao Curso de Mestrado aprovados na prova escrita e na prova de entrevista serão classificados 
na ordem decrescente da soma total dos pontos obtidos nestas provas. 
 
 
 

7. Do Número de Vagas 
 
7.1) O Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais, em nível de Mestrado, oferecerá 10 (dez) vagas para a 
turma com início previsto para o primeiro semestre de 2012. 
 
 
 

8. Informações Complementares 
 
8.1) Após a divulgação da classificação final, o candidato poderá ter vista de sua prova escrita, desde que 
apresente requerimento próprio à Banca Examinadora, justificando sua solicitação. 
 
8.2) Não haverá revisão de provas;  
 
8.3) À Banca Examinadora caberá decidir sobre as questões não previstas no presente Edital. 
 
 
 
 
Maiores Informações: 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 
Departamento de Sociologia e Política / PUC-Rio 
Rua Marquês de São Vicente, 225 - Vila dos Diretórios, Casa 18 
22451-900 – Gávea – RJ 
Tel/Fax : (0XX21) 3527-1555 / 3527-1556 
Secretária:  Ana Roxo 
E-mail:  pgsoc@puc-rio.br 

 
 
 
 
 
 
Profa. Maria Alice Rezende de Carvalho 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais / PUC-Rio 
e-mail: malice@puc-rio.br 

mailto:pgsoc@puc-rio.br
mailto:malice@puc-rio.br
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