UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS FACULDADE DE CIÊNCIAS
SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM SOCIOLOGIA

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da
Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás receberá
inscrições para seleção de alunos/as especiais, para o 1º semestre do ano de
2019, em conformidade com o presente Edital.
EDITAL DE INSCRIÇÃO E
ESPECIAIS 2019 (1º semestre)

SELEÇÃO

DE

ALUNOS/AS

1. INFORMAÇÕES GERAIS
Os/as candidatos/as aprovados/as no presente edital integrarão a categoria
de aluno/a especial, conforme o Estatuto e Regimento Geral da UFG.
2. CLIENTELA
Portadores/as de diploma de curso superior de graduação plena,
devidamente reconhecida pelo MEC, e portadores/as do título de Mestre
em Ciências Sociais ou áreas afins expedido por cursos recomendados pela
Capes/MEC.
3. VAGAS
Serão ofertadas 5 vagas para as disciplinas:
TÓPICOS AVANÇADOS EM SOCIOLOGIA - As contribuições do
pensamento de Norbert Elias e Pierre Bourdieu para a teoria
sociológica;
TÓPICOS AVANÇADOS EM SOCIOLOGIA - Violências e controle
social
4. INSCRIÇÕES
4.1.

As

inscrições

serão

feitas por

e-mail,
no

inscricao.ppgs.ufg@gmail.com com o envio dos seguintes documentos
digitalizados:
a) Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso de graduação para os
alunos/as especiais de Mestrado (frente e verso);
b) Diploma de Curso de graduação e Diploma de Mestrado ou ata de defesa de
dissertação para os/as alunos/as especiais de Doutorado (frente e verso);
c) Histórico escolar do Curso de Graduação para os/as alunos/as especiais de
Mestrado e histórico escolar do Mestrado;
d) Histórico escolar do Curso de Graduação e histórico escolar do Mestrado
para os/as alunos/as especiais de Doutorado;
e) Curriculum Vitae na Plataforma Lattes, atualizado e com documentação
comprobatória dos últimos dois anos;
f) Carteira de identidade e CPF do/a candidato/a frente e verso (não é válida a
CNH ou qualquer outro documento);
g) carta(s) de intenções expondo as razões e a motivação da inscrição como
aluno/a especial no Programa de Pós-Graduação em Sociologia, bem como
seus planos acadêmicos. A carta deverá conter no máximo mil palavras, estar
digitada em fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento entre linhas
1,5.
4.2 Caso não atenda às indicações, a inscrição não será válida.
5. SELEÇÃO
5.1. A seleção dos/as candidatos/as será realizada mediante apreciação da
documentação e avaliação do currículo, pela docente responsável da
disciplina.
5.2. Os resultados serão divulgados na Secretaria e na página do Programa.
5.3. Critérios de Seleção:
a)

Os/as candidatos/as serão classificados entre aprovados/as e
reprovados/as pelo/a docente responsável pela disciplina e
selecionados até o número máximo de alunos/as especiais aceitos
em cada disciplina.

b)

As disciplinas para alunos/as especiais oferecida no primeiro semestre
de 2019, serão:

Disciplinas

Docente

TÓPICOS AVANÇADOS EM
SOCIOLOGIA - As contribuições do
pensamento de Norbert Elias e Pierre
Bourdieu para a teoria sociológica

Profa. Dra.
Vanessa Berto

Profa. Dra.
TÓPICOS AVANÇADOS EM
Telma Ferreira
SOCIOLOGIA - Violências e controle
Nascimento
social
Durães

Dia / Horário

Sala
Humanidades 1 Prédio
Terça-feira
Humanidades 1
(prédio
08h00 – 12h00
Faculdade de
História)
CS 1 - Prédio
Humanidades 1
Quarta-feira
(prédio
08h00 – 12h00
Faculdade de
História)

5.5. Não haverá revisão das notas atribuídas aos/as candidatos/as ou
de qualquer outro item da seleção.
6. CALENDÁRIO
6.1.
Inscrições:
20
e
21
de
fevereiro,
pelo
e-mail
inscricao.ppgs@gmail.com com o envio de toda a documentação
solicitada.
6.2. Resultado da seleção: 26 de fevereiro, divulgado na Secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Sociologia - Faculdade de Ciências
Sociais, Campus II/UFG e na página do PPGS: https://possociologia.cienciassociais.ufg.br/
6.3. Matrícula: 27 e 28 de fevereiro. Preenchimento de formulário online
com link a ser disponibilizado na página do PPGS e presencial, na
secretaria, das 08h às 12h30 com apresentação dos originais e fotocópias
dos seguintes documentos:
a) Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso de graduação para os
alunos/as especiais de Mestrado
b) Diploma de Curso de graduação e Diploma de Mestrado ou ata de
defesa de dissertação para os/as alunos/as especiais de Doutorado;
c) Histórico escolar do Curso de Graduação para os/as alunos/as especiais
de Mestrado e histórico escolar do Mestrado;
d) Histórico escolar do Curso de Graduação e histórico escolar do
Mestrado para os/as alunos/as especiais de Doutorado;
e) Carteira de identidade e CPF do/a candidato/a frente e verso (não é válida
a
CNH ou qualquer outro documento);

6.5. O início das aulas será dia 14/03/2019.
6.6. Em nenhuma circunstância o resultado do processo seletivo será
informado por telefone.
7. CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa de
Pós-Graduação em Sociologia da UFG.

Profa. Dra. Eliane Gonçalves
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia-PPGS/UFG

