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Edital de Seleção para ingresso no Mestrado em Ciências Sociais em 2020-1 
 

1. Torna-se público que, de 24 de setembro a 22 de novembro de 2019, estarão abertas as inscrições aos 
candidatos interessados na seleção do Curso de Mestrado em Ciências Sociais (PPGCS) da PUCRS. 
 

2. Esta seleção visa ao preenchimento de até 20 (vinte) vagas. Não havendo preenchimento total do número 

de vagas para ingressantes no curso de Mestrado, as vagas remanescentes poderão ser realocadas para 

ingressantes de Doutorado em conformidade com respectivo edital vigente. Das vinte vagas ofertadas, até 2 

(duas) vagas serão reservadas para candidatos estrangeiros. Não havendo candidatos estrangeiros que 

atendam aos requisitos da seleção, as vagas reservadas poderão ser preenchidas pelos demais candidatos 

não estrangeiros. Salienta-se que é obrigatório o domínio da Língua Portuguesa. 

 

3. O candidato deverá realizar a inscrição on-line, através do link: 
 https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do 
 
4. Enviar a documentação, em formato PDF, arquivos individuais de todos os documentos abaixo 
relacionados até 29 de novembro de 2019 exclusivamente por meio eletrônico, para o e-mail 
editalcsociais@pucrs.br. 

a) Cópia do formulário de inscrição preenchido on-line; 
b) cCópia do(s) diploma(s), devidamente registrado(s), e do(s) histórico(s) escolar(es) correspondente(s) do(s) 
curso(s) de graduação e, se for o caso, de curso(s) de pós-graduação; 
c) Curriculum vitae (modelo Lattes do CNPq); 
d) Uma  foto 3x4 colorida e recente; 
e) Cópia do documento de identidade (se estrangeiro, cópia do passaporte); 
f) Cópia do título de eleitor (excetuando estrangeiro); 
g) Cópia do certificado de reservista, se houver (excetuando estrangeiro); 
h) Cópia do cadastro de pessoa física (CPF); 
i) Memorial (documento de apresentação do candidato), conforme instruções indicadas no ANEXO 1; 
j) Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição (R$100,00);  
k)Cópia de cada publicação científica de sua autoria e dos certificados de participações em eventos 
científicos, se houver; 
L) O candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais que necessitar de atendimento 
específico ou material adaptado deverá encaminhar para a secretaria do PPG, no momento da inscrição, um 
laudo recente (máximo 12 meses), emitido e assinado por especialista credenciado no Conselho Regional de 
Medicina (CRM). O documento deve especificar a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as 
condições recomendadas para a realização das atividades avaliativas previstas por este Edital. 
 

5. O processo de seleção ocorre em 2 (duas) etapas eliminatórias:  

 

1ª etapa 

1. Prova Escrita Dissertativa, individual e sem consulta. Temática: conteúdos relacionados às referências 
bibliográficas de todas as linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUCRS 
indicadas no ANEXO 2. Nota mínima: 6,0 (seis). 
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2ª etapa 

 
1. Entrevista individual com os candidatos aprovados na primeira etapa (Prova Escrita Dissertativa) (peso 7). 
Para candidatos residentes no exterior, em outros estados ou no interior do estado do Rio Grande do Sul, a 
entrevista poderá ser realizada através de videoconferência. 
 

2. Análise da documentação requisitada para a inscrição (curriculum vitae, memorial e histórico escolar) 
(peso 3). 
 

Critério de desempate: maior nota 1) na Prova Escrita Dissertativa, 2) na Entrevista, 3) na Análise do 
curriculum vitae/memorial. 
 

6. Cronograma do processo de seleção: 

 

1ª etapa 

Prova Escrita Dissertativa 

 

Data: 9 de dezembro de 2019 

Horário: 8h15 às 8h45min – identificação dos candidatos 
 9h às 13hmin – realização da prova 

Local: sala 305 do prédio 8 do Campus Central da PUCRS 
 

2ª etapa 

 

1. Resultado da primeira etapa (Prova Escrita Dissertativa) 

A relação dos candidatos aprovados na primeira etapa será divulgada no dia 12 de dezembro de 2019, a 
partir das 17h, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e no web site do Programa; 
http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-ciencias-sociais/  
 

2. Entrevista individual 

Datas: entre 13 e 17 de dezembro de 2019 

 
Horário: A data e a hora da entrevista de cada candidato selecionado serão agendadas pela secretaria do 

Programa e publicadas no dia 12 de dezembro de 2019 no web site do Programa: 
http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-ciencias-sociais/. 

 

3. Publicação do resultado do processo de seleção: 

Data: Até 20 de dezembro de 2019.  

No web site do Programa: http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-ciencias-
sociais/  
 
7. As matrículas para os selecionados serão realizadas junto à secretaria do PPGCS, em data a ser divulgada 

posteriormente, no web site do Programa http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-

graduacao-em-ciencias-sociais/. 
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8. Observações finais: 

 

a) Ao inscrever-se, o candidato está ciente das normas do presente Edital; eventuais pedidos de recurso 

serão recebidos, exclusivamente, no dia 18 de dezembro de 2019 com o resultado divulgado no 

dia 19 de dezembro de 2019. 

b) A Comissão de Seleção é soberana quanto à decisão do processo de seleção; 

c) Os casos omissos no edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Sociais, ouvida a Comissão de Seleção; 

 

Porto Alegre, 23 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 - Memorial 
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A Comissão de Seleção utiliza o Memorial como um instrumento de análise do perfil do candidato, 
observando a sua trajetória acadêmica e profissional. 
 

O candidato, ao elaborar o seu Memorial, apresenta uma retrospectiva de suas experiências vividas como 
estudante e/ou profissional. A partir dessa reflexão, explicita as principais razões que o instigam a cursar o 
Mestrado em Ciências Sociais da PUCRS. 
 

Sugere-se uma modalidade de elaboração de Memorial: 

 

1ª PARTE – o candidato expõe os aspectos mais relevantes de suas trajetórias – formação intelectual e 
profissional – analisando-as criticamente e/ou relacionando-as com a sua opção pelo Mestrado em Ciências 
Sociais. 
 

2ª PARTE – o candidato apresenta de forma sucinta a temática que pretende investigar, indicando uma das 
três linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais1 com a qual poderia 
eventualmente se articular, bem como seus interesses e possíveis procedimentos de pesquisa. 
 

Quanto ao formato, o Memorial dever ser apresentado de acordo com as seguintes normas: não deve 
ultrapassar 10 páginas (com bibliografia); fonte Times New Roman ou Arial; tamanho 12; espaçamento 1,5; 
autor/data; notas explicativas, quando necessárias, no rodapé da própria página. 
 

ANEXO 2 - Bibliografia indicada para a prova escrita 

 

Instituições Políticas e Democracia 

 

ABRANCHES, Sérgio. Presidencialismo de Coalizão: o dilema institucional brasileiro. Dados - Revista de 
Ciências Sociais. Rio de Janeiro, 1988, vol. 31, n. 1, p. 5-34. 
 
LIMONGI, Fernando. A democracia no Brasil: presidencialismo, coalizão partidária e processo decisório. 
 Novos estud. - CEBRAP, Nov 2006, n. 76, p.17-41. 
 
 

Movimentos Sociais, Políticas Públicas e Cidadania 

AQUINO,  Luseni. Insights sociológicos: sujeito e subjetivação em Walter Benjamin e Hannah Arendt. Cívitas 

v. 17, n. 3. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2017. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/26632 

 

KRITSCH, Raquel; VENTURA. Raissa Wihby. Reconhecimento, identidade(s) e conflito social: debates a partir 

da teoria política e social. Cívitas, v. 19, n. 2. Porto Alegre: EDIPUCRS,  2019. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/29915 

 

Cultura, Sociedade e Identidade 

 

                                                           
1 Para maiores informações sobre as linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUCRS, 

recomenda-se a consulta ao site:  http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-ciencias-

sociais/  
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WAGNER, Roy, A presunção da cultura. In: WAGNER, Roy. A invenção da cultura. São Paulo: Cosacnaify, 
2010, cap 1. 

  
ORTNER, Sherry. Poder e Projetos: reflexões sobre a agência. In: GROSSI, M; ECKERT, C; FRY,P. 
(Org.). Conferências e diálogos. Saberes e práticas antropológicas. Brasília: ABA; Blumenau: Nova Letra, 2007, 
pp. 45-80. 
Disponível em: http://www.abant.org.br/conteudo/livros/ConferenciaseDialogos.pdf 

 

 

 

 

mailto:educacao-pg@pucrs.br
mailto:educacao-pg@pucrs.br
http://www.abant.org.br/conteudo/livros/ConferenciaseDialogos.pdf

