
 
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

- CURSO DE MESTRADO - 
 
 
 

E D I T A L – 2023 
 
 
 

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 2023 com as seguintes linhas de pesquisa: Desigualdades Socioeconômicas e 

Políticas no Brasil Contemporâneo e Diversidade Cultural no Brasil. 

Os/as alunos/as aprovados/as no exame de seleção e aceitos/as em regime de tempo integral 

receberão bolsa de isenção total do pagamento de mensalidades. 

O PPGCIS/PUC-Rio adota uma política de ação afirmativa com critério étnico-racial para seleção 

de candidatos/as ao mestrado.  A presente seleção destina um adicional de 20% de vagas reservadas 

exclusivamente para candidatos/as que se declarem negros/as, pardos/as e/ou indígenas no formulário 

de inscrição.  

 
 
 
1. Do Curso 
 

Identificação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCIS) 

Programa: Ciências Sociais 

Curso: Ciências Sociais (Mestrado) 

Área de Concentração: Ciências Sociais  

Área de Avaliação: Sociologia 

Áreas Afins: Sociologia, Antropologia e Ciência Política 

Linhas de Pesquisa: - Desigualdades Socioeconômicas e Políticas no Brasil Contemporâneo 

- Diversidade Cultural no Brasil 

 
2. Das Inscrições 
 
As inscrições serão realizadas de 12 de setembro até 17 de outubro de 2022 e deverão ser feitas online 

por meio do endereço http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/. 

 

2.1) O/A candidato/a deverá criar 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, entrar novamente no Sistema para efetuar sua Inscrição. 

  

http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/


 
 

2.2) 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. 

 

2.3) Os documentos necessários1 para a inscrição dos/as candidatos/as 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: 

2.3.1) Histórico do curso de graduação; 

2.3.2) Diploma do curso de graduação ou declaração de estar cursando o último período de 

créditos, caso não o tenha concluído; 

2.3.3) Curriculum Vitae; 

2.3.4) Carta de intenções com 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; 

2.3.5) Identidade com foto; 

2.3.6) Em caso de autodeclaração de preto/a, pardo/a ou indígena, anexar declaração 

preenchida e assinada (ANEXO I); 

 

2.4) O/A candidato/a deverá indicar no momento da inscrição o nome de pelo menos dois/duas 

professores/as, de suas instituições de origem e seus respectivos e-mails. Os/As professores/as 

indicados/as serão contatados/as pelo Sistema “Processo Seletivo para a Pós-Graduação da PUC-

Rio” e deverão preencher suas cartas de recomendação eletronicamente até a data limite de 25 de 

outubro de 2022 (limite 17h); 

 

2.5) Não será cobrada Taxa de Inscrição. 

 

3. Da Seleção 

 

O Processo Seletivo constará de uma prova escrita, exame de língua estrangeira (inglês) e entrevista, 

segundo calendário a seguir: 

 

3.1) A Prova Escrita, de caráter eliminatório, será realizada no dia 21 de outubro de 2022 (6ª feira), de 

13h às 18h, de forma presencial. O local no campus será informado via e-mail pela Secretaria do 

Programa.  

 

3.2) O resultado da Prova Escrita será divulgado no dia 07 de novembro de 2022 (2ª feira), no site do 

Departamento de Ciências Sociais - www.cis.puc-rio.br. 

 

3.3) Exame de língua estrangeira – Inglês (de caráter classificatório). Esse exame será realizado de 

forma presencial, no dia 11 de novembro de 2022 (6ª feira), de 10 às 12 horas, em local a ser indicado 

pela Secretaria do Programa. 

                                                 
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. 

http://www.cis.puc-rio.br/


 
 

3.3.1) As instruções para a realização desse exame serão divulgadas no dia 07 de 

novembro no site do Departamento de Ciências Sociais-www.cis.puc-rio.br e pelo email 

ppgcis@puc-rio.br. 

3.3.2) A prova de inglês avaliará a compreensão do texto oferecido ao/à candidato/a. 

Consistirá de perguntas a serem respondidas em português. 

3.3.3) Serão dispensados/as da prova os/as candidatos/as que comprovarem proficiência 

emitida por instituição oficialmente reconhecida (TOEFL, DELF-DALF e similares). A 

isenção dessa prova dependerá de parecer da banca examinadora. 

3.3.4) O Resultado será divulgado no dia 05 de dezembro de 2022 (2ª feira), juntamente 
com o resultado final da seleção, no site do Departamento de Ciências Sociais 
(www.cis.puc-rio.br). 

 
3.4) Os/as candidatos/as aprovados/as nas duas etapas (prova escrita e entrevista) e porventura 
reprovados no exame de língua estrangeira – inglês, realizará o exame novamente ao longo do 1º 
semestre de 2023, em data a ser divulgada posteriormente. Essa aprovação tem como limite máximo 
a data de qualificação do projeto de dissertação de Mestrado. 

 
4. Da Prova Escrita 
 

O/A candidato/a deverá responder a duas questões – uma sobre Teoria Social e outra sobre Teorias do 

Brasil conforme bibliografia para a prova escrita. 

 

4.1) Serão aprovados/as e chamados/as à prova de entrevista quem obtiver nota igual ou superior a 

7,0 (sete). 

 

4.2) Candidato/a autodeclarado/a indígena ou negro/a que tire nota inferior a 7,0 (sete) e superior 6,0 

(seis) será habilitado/a para a etapa seguinte para concorrer a uma das duas vagas reservadas à ação 

afirmativa. 

 
5. Do Exame de Língua Estrangeira (Inglês) 
 
O Exame de Língua Estrangeira (Inglês) terá caráter apenas classificatório de acordo      com o item 3.3. 

 
6. Da Prova de Entrevista 
 
A entrevista consiste no exame do currículo do/a candidato/a, da apreciação das razões de sua opção 

pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC-Rio e de questões substantivas relativas 

à prova escrita. 

 

6.1) Serão habilitados/as nessa etapa os/as candidatos/as que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 

(sete). 

 

6.2) Candidato/a autodeclarado/a indígena ou negro/a que tire nota inferior a 7,0 (sete) e superior 6,0 

(seis) será selecionado/a para entrevista para concorrer a uma das duas vagas reservadas à ação 

afirmativa. 

 

 

 



 
 

7. Da Classificação Final 

 
Os/As 10 (dez) primeiros/as candidatos/as aprovados/as serão classificados/as na modalidade de 

ampla concorrência. 

Além disso, serão reservadas para a turma de 2023, o adicional de 02 (duas) vagas para quem fizer a 

opção de concorrer na modalidade de ação afirmativa prevista para candidatas/os negras/os, 

pardos/as, indígenas e/ou pessoas com deficiência. 

 

7.1) Serão consideradas/os negras/os as/os candidatas/os socialmente reconhecidas/os como tais, de 

cor preta ou parda, conforme art. 2º da Lei nº12.990/2014. A adesão a esta modalidade se dará de 

forma voluntária por meio do preenchimento de autodeclaração, conforme o modelo do Anexo I. 

7.2) Serão consideradas/os indígenas as/os candidatas/os reconhecidas/os como tais. A adesão a esta 

modalidade se dará de forma voluntária por meio de preenchimento de autodeclaração, com 

identificação do povo da/o candidata/o indígena, conforme o modelo do Anexo I. 

7.3) As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade da/o 

candidata/o, devendo esta/e responder por qualquer falsidade. Na hipótese de constatação de 

declaração falsa, a/o candidata/o será eliminada/o do processo seletivo. Se houver sido aprovada/o, 

ficará sujeita/o à anulação da sua matrícula no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 

PUC-Rio, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

7.4) Os/as candidatos/as inscritos/as no sistema de cotas e que obtiverem avaliações suficientes para 

serem aprovados/as no processo de seleção dentro do número de vagas oferecidas no sistema de 

ampla concorrência, preencherão as vagas deste sistema, abrindo assim a vaga reservada no sistema 

de cotas para candidato/a classificado/a pelo sistema de ampla concorrência. 

7.5) Na hipótese de não haver candidatos/as que optem pelo sistema de cotas aprovados/as em 

número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão 

revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos/as aprovados/as, 

observada a ordem de classificação no processo de seleção. 

 

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 necessidade/s especial/is deverá indica-la/s por meio do preenchimento de 

formulário específico, informando se precisará de algum tipo de apoio para a realização das provas 

e/ou entrevista (ANEXO II). 

 



 
 

Resumo do Calendário das Provas: 
 

Datas Etapas / Atividades 

12/09/2022 até 17/10/2022 Período de Inscrições  

21/10/2022 – 6ª feira Realização da Prova Escrita   

07/11/2022 – 2ª feira 
Resultado da Prova Escrita    

11/11/2022 
Prova de Língua Estrangeira (Inglês)   
Inicio do agendamento das entrevistas    

29/11; 30/11 e 01/12 
Entrevistas   

05/12/2022 Divulgação dos Resultados Finais (após 14h)  

 
 
 

BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA ESCRITA 
 
 

(Em caso de dificuldade no acesso à Bibliografia, entre em contato com a Secretaria do PPGCIS, através 
do e-mail ppgcis@puc-rio.br) 
 
 
Teoria Social 
 
Elias, Norbert (1994). A Sociedade dos Indivíduos. Rio de Janeiro: Zahar, (parte 1, pp. 11-60). 
 

POLANY, Karl (2000). A Grande Transformação: as origens da nossa época. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2021, (Capítulo 3, 4, 5, 6 e 7).       

             

SAHLINS, Marshall. 2004 [1982]. Experiência individual e ordem cultural. In: Cultura na Prática. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, (pp.301-316). 

 

Weber, Max (1982). Capitalismo e sociedade rural na Alemanha. In: Ensaios de Sociologia. Rio de 

Janeiro: Zahar Editores, (pp. 413-437). 

 

Teorias do Brasil 
 

CARVALHO, José Murilo de Carvalho. (2021).  Cidadania no Brasil: O Longo Caminho. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira. (Introdução e Capítulos II e IV).   

 

mailto:ppgcis@puc-rio.br


 
 

GONZALEZ, Lélia. (2020). Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e 

diálogos. Organização: Flavia Rios e Márcia Lima. Rio de Janeiro: Zahar. (Capítulos: Racismo e 

sexismo na cultura brasileira, pp. 75-93; Por um feminismo afro-latino-americano, pp. 139-150).  

 

GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. (2012). Classes, raças e democracia. 2ª edição revista. São 

Paulo: Editora 34. (Capítulos 2 e 3, pp. 47-108).  

WEFFORT, Francisco Corrêa. (1980).  O Populismo na Política Brasileira. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra.  (Capítulos 1, 2 e 3).   

 
Maiores Informações: 
 
Aline Selder (secretária do PPGCIS/PUC-Rio) 

Telefones: (21) 3527-1555 / (21) 3527-1556 

E-mail: ppgcis@puc- rio.br 

Site: http://www.cis.puc-rio.br/ 

 
Rio de Janeiro, 12/09/2022. 
 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências      Sociais (PPGCIS) 

Departamento de Ciências Sociais / PUC-Rio 

Rua Marquês de São Vicente, 225 - Vila dos Diretórios, casa XVIII 

22451-900 – Gávea – RJ 

Tel: (21) 3527-1555 / 3527-1556 / 3527-1879 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 
 

                            AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS/AS PRETOS/AS, PARDOS/AS 

                                                          E INDÍGENAS 
 

Eu,   , abaixo assinado/a, de 

nacionalidade  ,    nascido/a    em          /       /       ,    no    município    de 

  , Estado  , estado civil   ___, 

residente    e   domiciliado/a   na    ________,   

CEP: __________, portador/a da cédula de identidade (RG) nº  , expedida 

em     /     /     _, declaro, sob as penas da lei, que sou (   ) preto/a (   ) pardo (    ) indígena, para    

fins de participar do processo de Seleção do Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências 

Sociais da PUC-Rio. 

 
Declaro estar ciente de que em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas 

no Código Penal e às demais cominações legais aplicáveis e de que as informações prestadas 

que não correspondam à verdade dos fatos implicarão na minha imediata retirada do processo 

seletivo em tela além de outras sanções e cíveis. 

 
 
          (Local/Data) __________________________de ________________de 2022.  

 

 

           Assinatura do/a Candidato/a_________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ANEXO II 

AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS/AS COM DEFICIÊNCIA 
 
 

Eu,   , abaixo assinado/a, de 

nacionalidade  ,    nascido/a    em          /       /       ,    no    município    de 

  , Estado  , estado civil   ___, 

residente    e   domiciliado/a   na    ________,   

CEP: _____________, portador/a da cédula de identidade (RG) nº   ___, 

expedida em      __ /       /        ,  declaro,  sob  as  penas  da  lei, que sou 

 ___(pessoa com deficiência), para fins de participar do 

processo de Seleção do Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências Sociais da PUC-Rio. 

 
Declaro estar ciente de que em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas 

no Código Penal e às demais cominações legais aplicáveis e de que as informações prestadas 

que não correspondam à verdade dos fatos implicarão na minha imediata retirada do processo 

seletivo em tela além de outras sanções e cíveis. 

 

 
 
          (Local/Data) __________________________de ________________de 2022.  

 

 

           Assinatura do/a Candidato/a_________________________________________  

 

 

 

 

 

Tipo de apoio para realização das provas: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Tipo de apoio para a realização da entrevista: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


