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PROGRAMA DE POS-GRADUA<;:AO EM CIENCIA POLITICA - TURMA 2014
 
DOUTORADO
 

o Centro de Ciencias Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) faz saber aos interessados 
que, no periodo de 30 de setembro a 29 de novembro de 2013 , estarao abertas as inscricoes para a selecao dos 
candidatos ao Programa de Pos-Graduacao em Ciencia Politica, Curso de Doutorado, para turma com inicio em 
2014/\.0 semestre. 

o Programa de Pos-Graduacao em Ciencia Politica estrutura-se em torno de 9 (nove) Linhas de Pesquisa, a 
saber: 

a) Analise politica comparada 
b) Democracia, Modalidades de Capitalismo e Desenvolvimento em Perspectiva Comparada 
c) Politica internacional e analise de politica externa 
d) Instituicoes Politicas e Politicas Publicas 
e) Midia e Opiniao Publica 
f) Sistemas Eleitorais e Sistemas Partidarios e Comportamento Politico 
g) Teoria Politica Classica, Moderna e Conternporanea 
h) Teorias e metodologias de analise textual hist6ricas e nao-historicas 
i) Pensamento Politico Brasileiro 

1- VAGAS E CLIENTELA: 

Serao oferecidas ate 15 (quinze) vagas para 0 curso de doutorado, destinadas a portadores de diploma de 
mestrado, outorgado por Instituicao de Ensino Superior (IES) e reconhecidos pelo Conselho Nacional de 
Educacao (CNE). 

II - INSCRICOES: 

1.	 Periodo e Local das inscricoes: 

1.1. As inscricoes serao realizadas no periodo de 30 de setembro a 29 de novembro de 2013, de segunda a 
sexta, das 10 as 17 horas . 

1.2. 0	 local para as inscricoes sera a Secretaria do Programa de Pos-Graduacao em Ciencia Politica, 
situada a Rua da Matriz, 82, Botafogo, CEP: 22260-100, Rio de Janeiro/RJ, tel: 2266-8300. 

1.3.	 Munido do boleto bancario gerado no site do CEPUERJ (http://www.cepuerj .uerj.br). atraves do link 
"inscricoes online do Curso de Pos-Graduacao em Ciencia Politica - Doutorado", 0 candidato devera 
efetuar 0 pagamento da taxa de inscricao de R$ 100,00 (cern rea is), em favor do CEPUERJ. (0 valor 
pago da taxa de inscricao nao sera devolvido em nenhuma hip6tese .) 

1.4.	 Ap6s efetuar 0 pagamento da taxa de inscricao, 0 candidato devera dirigir-se ao local de inscricao 
rnunido de uma via do boleto bancario e da ficha de inscricao anexa, devidamente preenchida, 
acompanhada, obrigatoriamente, dos documentos exigidos. 

1.5.	 Candidatos de outros estados poderao enviar a docurnentacao, juntamente com lima via impressa 
(copia) do boleto bancario pago, pelo correio . A docurnentacao devera ser enviada para a Secretaria 
do Programa, situada a Rua da Matriz, 82, Botafogo, CEP 22260-100, Rio de Janeiro/RJ . A data da 
postagem devera ser ate 0 ultimo dia do prazo de inscricao. 



 2 

2. Documentos Exigidos:  
 

a) 03 (três) fotos 3x4 coloridas, de data recente; 
b) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 
c) Cópia frente e verso do diploma de Mestrado; 

c.1) candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de Ensino Superior 
(IES) no ato da inscrição para o processo seletivo, poderão se inscrever desde que apresentem declaração 
da IES indicando a data de conclusão e cópia da ata de defesa. 
c.2) Candidatos que tenham defesa prevista, no Mestrado, no começo de 2014 poderão se inscrever 
desde que apresentem declaração do programa informando a data prevista de defesa da dissertação. A 
data prevista da defesa não poderá ser posterior a fevereiro de 2014.  
c.3) O candidato não poderá efetivar sua matrícula no começo do semestre se não tiver defendido a sua 
dissertação. 

d) Cópia do histórico escolar de conclusão do Mestrado; 
d.1) cópia do histórico escolar do mestrado com os registros até o semestre em questão, para os 
candidatos que estejam na condição expressa no item c.2. 

e) Curriculum vitae (modelo LATTES CNPq - http://lattes.cnpq.br); 
f) Cópia da dissertação de mestrado; 
g) Carta de Intenções contendo informações que permitam avaliar a adequação do candidato ao doutorado. 

Deve ter o tamanho máximo de 12 mil caracteres com espaço (fonte 12 e espaçamento entre linhas de 
1,5 pontos). Textos mais extensos não serão aceitos no ato da inscrição. A Carta de Intenções deve 
abranger pelo menos três elementos de conteúdo:  
g.1) motivos que levaram o candidato a escolher o curso, suas expectativas e objetivos; 
g.2) explicações acerca da adequação desses objetivos às linhas de pesquisa do programa; 
g.3) orientação geral da pesquisa que pretende desenvolver.  

h) Cópia dos principais trabalhos publicados, até cinco, se tiver; 
i) Aceite do orientador (assinatura) no formulário de inscrição. 

 
Observações: 
 
Candidatos estrangeiros residentes no Brasil deverão apresentar adicionalmente:  
− Cópia do diploma de mestrado e histórico escolar do mestrado com vistos consulares brasileiros e tradução 

feita por tradutor público juramentado no Brasil; 
− Cópia do Passaporte válido com visto legalmente requerido.  
− Comprovação da sua proficiência na língua portuguesa, através de diploma ou certificado de instituição 

reconhecida ou, alternadamente, de declaração escrita do orientador no sentido de que o conhecimento de 
português do candidato é suficiente para permitir a sua participação nas aulas e a leitura dos textos nesta 
língua. Os candidatos naturais de países lusófonos estarão isentos deste requisito.  

 
 
III – DO PROCESSO SELETIVO:  
 
O processo seletivo será constituído das seguintes etapas obrigatórias: 
 
a) Análise da Carta de Intenções e do curriculum vitae pela banca examinadora (caráter eliminatório);  

a.1) Na análise da Carta de Intenções, será valorizada a pertinência da investigação proposta, assim como a 
sua adequação às Linhas de Pesquisa do Programa e às exigências acadêmicas do doutorado;  
a.2) Na análise do curriculum vitae, que inclui o histórico escolar, será levada em consideração a produção 
científica, técnica e cultural do candidato, bem como seu desempenho durante o mestrado, em especial a 
dissertação, quando houver, e as condições para realização do doutorado. 
 

b) Realização de Entrevista com a banca examinadora dos candidatos aprovados na análise da Carta de 
Intenções e do curriculum vitae (caráter eliminatório);  
 

c) Realização de prova de suficiência de compreensão escrita da língua inglesa; sem caráter eliminatório, 
nem classificatório. A prova terá duração máxima de até 2 horas, sendo permitida somente a utilização de 
dicionário trazido pelo próprio candidato. Poderão solicitar isenção na prova de língua estrangeira:  

  c.1) candidato oriundo de país cujo idioma oficial seja o mesmo da prova aplicada na seleção; 
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  c.2) candidato portador de certificado de proficiência emitido por instituição credenciada (Consulados, 
TOEFL ou IELTS). 

 
d) Realização de prova de suficiência de compreensão escrita da língua francesa; sem caráter eliminatório, 

nem classificatório. A prova terá duração máxima de até 2 horas, sendo permitida somente a utilização de 
dicionário trazido pelo próprio candidato. Poderão solicitar isenção na prova de língua estrangeira:  

  d.1) candidato oriundo de país cujo idioma oficial seja o mesmo da prova aplicada na seleção; 
  d.2) candidato portador de certificado de proficiência emitido por instituição credenciada (Consulados, 

Aliança Francesa); 
 

 
IV – CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS:  
 
a) A banca de seleção fará apenas a distinção entre candidatos aprovados e reprovados na análise da Carta de 

Intenções e do curriculum vitae.  
b) Apenas os candidatos aprovados na análise da Carta de Intenções e do curriculum vitae serão chamados para 

a entrevista. 
c) Será considerado aprovado na prova de suficiência de língua inglesa e de língua francesa, o candidato que 

obtiver a menção “apto”.  
c.1) A aptidão nas línguas inglesa e francesa não será tomada em consideração para a classificação do 
candidato.  
c.2) O candidato que obtiver menção não-apto na(s) prova(s) de língua(s) estrangeira(s) deverá prestar, caso 
selecionado, novo exame conforme data definida no presente edital (calendário de seleção).  

d) A banca de seleção fará a distinção entre candidatos aprovados e reprovados na entrevista, classificando os 
aprovados por ordem de mérito.  

e) A divulgação da lista dos aprovados será feita em ordem alfabética, estando a classificação de cada um 
disponível para a sua consulta. 

f) O máximo de 15 (quinze) candidatos, aprovados na entrevista, preencherão as vagas do concurso. 
 
 
V – MATRÍCULA: 
 
- Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e selecionados, respeitados os limites das vagas 

estabelecidas pelo Programa.  
- Em caráter excepcional, poderá ser aceita, provisoriamente, declaração de conclusão do curso de mestrado e 

ata de defesa, mantendo-se a apresentação dos demais documentos previstos. A não apresentação do diploma 
no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da matrícula, implicará desligamento do aluno do Programa. 

- A matrícula dos candidatos selecionados para o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política se realizará 
nos dias úteis entre 10 a 28 de março de 2014, das 10 às 17 horas, na Secretaria do Programa. 

- Não haverá reclassificação de candidatos. 
 
 
VI – CALENDÁRIO: 
 
a) INSCRIÇÕES:  

Data: 30/9/2013 a 29/11/2013 
Horário: das 10 às 17 horas  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política – Rua da Matriz, 82 – Botafogo  
 

b) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DA CARTA DE INTENÇÕES E DO CURRICULUM VITAE:  
Data: 6/12/2013 
Horário: a partir das 16 horas  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e no site: www.iesp.uerj.br  

 
c) PROVA DE LÍNGUA INGLESA E FRANCESA COM OS CANDIDATOS APROVADOS NA ETAPA 

DA ALÍNEA b):  
Data: 8/12/2013 – domingo  
Horário: 9 horas 
Local: Rua da Matriz, 82 – Botafogo  
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d) ENTREVISTA COM OS CANDIDATOS APROVADOS NA ETAPA DA ALÍNEA b):  
Data: 9/12/2013 a 13/12/2013 
Horário: a ser definido pela Banca Examinadora e divulgado pela Secretaria do Programa  
Local: Rua da Matriz, 82 – Botafogo 
 

e) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:  
Data: 16/12/2013  
Horário: a partir das 16 horas  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política – Rua da Matriz, 82 – Botafogo e no 
site: www.iesp.uerj.br  
 

f) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PRIMEIRA PROVA DE LÍNGUA INGLESA E FRANCESA:  
Data: 24/1/2014 
Horário: 16 horas  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política – Rua da Matriz, 82 – Botafogo e no 
site: www.iesp.uerj.br  
 

g) MATRÍCULA:  
Data: 10/3/2014 a 28/3/2014 
Horário: das 10 horas às 17 horas  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política – Rua da Matriz, 82 – Botafogo 
 

h) SEGUNDA PROVA DE LÍNGUA INGLESA E FRANCESA (Para candidatos não aprovados na primeira 
prova e aprovados no processo seletivo):  
Data: 17/3/2014 
Horário: 16 horas  
Local: Rua da Matriz, 82 – Botafogo 
 
 

VII – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a) A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento.  

b) O exame de seleção só terá validade para Curso que será iniciado em 2014/1.º semestre.  
c) Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Banca Examinadora e, caso houver recurso, 

pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política.  
d) A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à disposição dos 

respectivos interessados para retirada, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, 
por um prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar da divulgação do Resultado Final da Seleção. Após 
esse prazo, os documentos restantes serão incinerados.  

 
 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES 
 
SECRETARIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA DA UERJ 
Rua da Matriz, 82 – Bairro Botafogo, CEP: 22260-100, Rio de Janeiro/RJ 
Telefone: 0XX-21 2266-8300  
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INSCRIÇÃO Nº: ________ 

    (não preencher) 
 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – SELEÇÃO TURMA 2014 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA – DOUTORADO 

LINHA DE PESQUISA:  

NOME DO ORIENTADOR: 

ACEITE (ASSINATURA) DO ORIENTADOR (OBRIGATÓRIO): 

DADOS PESSOAIS 

NOME: 

E-MAIL: CPF: 

DATA DE NASCIMENTO: ESTADO CIVIL: 

CIDADE DE NASCIMENTO:  PAÍS DE NASCIMENTO: 

RG:  ORGÃO EMISSOR: DATA DE EMISSÃO: 

FILIAÇÃO: 

 

ENDEREÇO:  

 BAIRRO: 

CEP: CIDADE: UF: 

TELEFONE: (       )  CELULAR: (       ) 

DADOS DE FORMAÇÃO 

GRADUADO EM:  CONCLUSÃO: 

UNIVERSIDADE/FACULDADE: 

MESTRE EM: CONCLUSÃO: 

UNIVERSIDADE/FACULDADE: 

DADOS PROFISSIONAIS 

LOCAL DE TRABALHO: 

FUNÇÃO: 

SENDO APROVADO(A) NO PROCESSO DE SELEÇÃO:  

� NECESSITA DE BOLSA DE ESTUDOS                    � NÃO NECESSITA DE BOLSA DE ESTUDOS 
 

Senhor Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro,  
 

Eu, ____________________________________________________________, CPF: __________________, 
conhecendo e aceitando os termos do Edital e as normas de Seleção para o curso de Doutorado em Ciência 
Política, solicito inscrição para os exames de seleção do referido curso. 
 
Nesses termos, pede deferimento. 
 
Rio de Janeiro, _____ de _______________________de 2013 
 
_________________________________________________ 
                        Assinatura do(a) candidato(a)    

 

 
COLE AQUI 

UMA DAS 

FOTOS 3x4 



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ 
CENTRO DE C1ENCIAS SOCIAlS 
PROGRAMA DE POS-GRADUA(:AO EM SOCIOLOGIA 
CURSO DE DOUTORADO 

EDITAL
 

PROGRAMA DE POS-GRADUA(:AO EM SOCIOLOGIA - TURMA 2014
 
DOUTORADO
 

o Centro de Ciencias Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) faz saber aos interessados 
que, no periodo de 30 de setembro a 29 de novembro de 2013 , estarao abertas as inscricoes para a selecao dos 
candidatos ao Programa de Pos-Graduacao em Sociologia, Curso de Doutorado, para tunna com inicio em 
2014/1 . 0 semestre. 

o Programa de Pos-Graduacao em Sociologia estrutura-se em torno de 17 (dezessete) Linhas de Pesquisa, a 
saber: 

a) Acao coletiva e movimentos sociais 
b) America latina conternporanea 
c)	 Desigualdades ao longo dos ciclos de vida 
d)	 Estratificacao e mobil idade social 
e) Filosofia das ciencias sociais 
f) Globalizacao 
g) Metodologia quantitativa e comparativa 
h) Modernidade global 
i) Novas tecnologias 
j) Pensamento social no Brasil 
k) Sociologia da cultura 
I) Sociologia da economia 
m) Sociologia do trabalho (sindicalismo, construcao de classe, mercado de trabalho, mobilidade ocupacional, 

transicoes no cicio de vida) 
n) Sociologia urbana 
0) Teoria da modernidade 
p) Teoria social e sociol6gica 
q) Violencia e sociabilidade 

I - VAGAS E CLIENTELA: 

Serao oferecidas ate 15 (quinze) vagas para 0 curso de doutorado, destinadas a portadores de diploma de 
mestrado, outorgado por Instituicao de Ensino Superior (lES) e reconhecidos pelo Conselho Nacional de 
Educacao (CNE). 

II -	 INSCRICOES: 

1. Periodo e Local das inscricoes: 

1.\.	 As inscricoes serao realizadas no periodo de 30 de setembro a 29 de novembro de 2013, de segunda a 
sexta, das 10 as 17 horas . 

1.2.	 0 local para as inscricoes sera a Secretaria do Programa de Pos-Graduacao em Sociologia, situada a 
Rua da Matriz, 82, Botafogo, CEP: 22260-100, Rio de Janeiro/RJ, tel: 2266-8300. 

1.3 . Munido do boleto bancario gerado no site do CEPUERJ (http ://www.cepuerj.uerj.br). atraves do link 
" inscricoes online do Curso de Pos-Graduacao em Sociologia - Doutorado", 0 candidato devera 
efetuar 0 pagamento da taxa de inscricao de R$ 100,00 (cem rea is), em favor do CEPUERJ. (0 valor 
pago da taxa de inscricao nao sera devolvido em nenhuma hip6tese.) 
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1.4. Após efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá dirigir-se ao local de inscrição 
munido de uma via do boleto bancário e da ficha de inscrição anexa, devidamente preenchida, 
acompanhada, obrigatoriamente, dos documentos exigidos, conforme item 2 do presente edital. 

1.5. Candidatos de outros estados poderão enviar a documentação, juntamente com uma via impressa 
(cópia) do boleto bancário pago, pelo correio. A documentação deverá ser enviada para a Secretaria 
do Programa, situada a Rua da Matriz, 82, Botafogo, CEP 22260-100, Rio de Janeiro/RJ. A data da 
postagem deverá ser até o último dia do prazo de inscrição.  

 
2. Documentos Exigidos:  
 

a) 03 (três) fotos 3x4 coloridas, de data recente; 
b) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 
c) Cópia frente e verso do diploma de Mestrado; 

c.1) candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de Ensino Superior 
(IES) no ato da inscrição para o processo seletivo, poderão se inscrever desde que apresentem declaração 
da IES indicando a data de conclusão e cópia da ata de defesa. 
c.2) Candidatos que tenham defesa prevista, no Mestrado, no começo de 2014 poderão se inscrever 
desde que apresentem declaração do programa informando a data prevista de defesa da dissertação. A 
data prevista da defesa não poderá ser posterior a fevereiro de 2014.  
c.3) O candidato não poderá efetivar sua matrícula no começo do semestre se não tiver defendido a sua 
dissertação. 

d) Cópia do histórico escolar de conclusão do Mestrado; 
d.1) cópia do histórico escolar do mestrado com os registros até o semestre em questão, para os 
candidatos que estejam na condição expressa no item c.2. 

e) Curriculum vitae (modelo LATTES CNPq - http://lattes.cnpq.br); 
f) Cópia da dissertação de mestrado; 
g) Carta de Intenções contendo informações que permitam avaliar a adequação do candidato ao doutorado. 

Deve ter o tamanho máximo de 12 mil caracteres com espaço (fonte 12 e espaçamento entre linhas de 
1,5 pontos). Textos mais extensos não serão aceitos no ato da inscrição. A Carta de Intenções deve 
abranger pelo menos três elementos de conteúdo:  
g.1) motivos que levaram o candidato a escolher o curso, suas expectativas e objetivos; 
g.2) explicações acerca da adequação desses objetivos às linhas de pesquisa do programa; 
g.3) orientação geral da pesquisa que pretende desenvolver.  

h) Cópia dos principais trabalhos publicados, até cinco, se tiver; 
i) Aceite do orientador (assinatura) no formulário de inscrição. 

 
Observações: 
 
Candidatos estrangeiros residentes no Brasil deverão apresentar adicionalmente:  
− Cópia do diploma de mestrado e histórico escolar do mestrado com vistos consulares brasileiros e tradução 

feita por tradutor público juramentado no Brasil; 
− Cópia do Passaporte válido com visto legalmente requerido.  
− Comprovação da sua proficiência na língua portuguesa, através de diploma ou certificado de instituição 

reconhecida ou, alternadamente, de declaração escrita do orientador no sentido de que o conhecimento de 
português do candidato é suficiente para permitir a sua participação nas aulas e a leitura dos textos nesta 
língua. Os candidatos naturais de países lusófonos estarão isentos deste requisito.  

 
 
III – DO PROCESSO SELETIVO:  
 
O processo seletivo será constituído das seguintes etapas obrigatórias: 
 
a) Análise da Carta de Intenções e do curriculum vitae pela banca examinadora (caráter eliminatório);  

a.1) Na análise da Carta de Intenções, será valorizada a pertinência da investigação proposta, assim como a 
sua adequação às Linhas de Pesquisa do Programa e às exigências acadêmicas do doutorado;  
a.2) Na análise do curriculum vitae, que inclui o histórico escolar, será levada em consideração a produção 
científica, técnica e cultural do candidato, bem como seu desempenho durante o mestrado, em especial a 
dissertação, quando houver, e as condições para realização do doutorado. 
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b) Realização de Entrevista com a banca examinadora dos candidatos aprovados na análise da Carta de 
Intenções e do curriculum vitae (caráter eliminatório);  
 

c) Realização de prova de suficiência de compreensão escrita da língua inglesa; sem caráter eliminatório, 
nem classificatório. A prova terá duração máxima de até 2 horas, sendo permitida somente a utilização de 
dicionário trazido pelo próprio candidato. Poderão solicitar isenção na prova de língua estrangeira:  

  c.1) candidato oriundo de país cujo idioma oficial seja o mesmo da prova aplicada na seleção; 
  c.2) candidato portador de certificado de proficiência emitido por instituição credenciada (Consulados, 

TOEFL ou IELTS). 
 
d) Realização de prova de suficiência de compreensão escrita da língua francesa; sem caráter eliminatório, 

nem classificatório. A prova terá duração máxima de até 2 horas, sendo permitida somente a utilização de 
dicionário trazido pelo próprio candidato. Poderão solicitar isenção na prova de língua estrangeira:  

  d.1) candidato oriundo de país cujo idioma oficial seja o mesmo da prova aplicada na seleção; 
  d.2) candidato portador de certificado de proficiência emitido por instituição credenciada (Consulados, 

Aliança Francesa); 
 

 
IV – CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS:  
 
a) A banca de seleção fará apenas a distinção entre candidatos aprovados e reprovados na análise da Carta de 

Intenções e do curriculum vitae.  
b) Apenas os candidatos aprovados na análise da Carta de Intenções e do curriculum vitae serão chamados para 

a entrevista. 
c) Será considerado aprovado na prova de suficiência de língua inglesa e de língua francesa, o candidato que 

obtiver a menção “apto”.  
c.1) A aptidão nas línguas inglesa e francesa não será tomada em consideração para a classificação do 
candidato.  
c.2) O candidato que obtiver menção não-apto na(s) prova(s) de língua(s) estrangeira(s) deverá prestar, caso 
selecionado, novo exame conforme data definida no presente edital (calendário de seleção).  

d) A banca de seleção fará a distinção entre candidatos aprovados e reprovados na entrevista, classificando os 
aprovados por ordem de mérito.  

e) A divulgação da lista dos aprovados será feita em ordem alfabética, estando a classificação de cada um 
disponível para a sua consulta. 

f) O máximo de 15 (quinze) candidatos, aprovados na entrevista, preencherão as vagas do concurso. 
 
 
V – MATRÍCULA: 
 
- Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e selecionados, respeitados os limites das vagas 

estabelecidas pelo Programa.  
- Em caráter excepcional, poderá ser aceita, provisoriamente, declaração de conclusão do curso de mestrado e 

ata de defesa, mantendo-se a apresentação dos demais documentos previstos. A não apresentação do diploma 
no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da matrícula, implicará desligamento do aluno do Programa. 

- A matrícula dos candidatos selecionados para o Programa de Pós-Graduação em Sociologia se realizará nos 
dias úteis entre 10 a 28 de março de 2014, das 10 às 17 horas, na Secretaria do Programa. 

- Não haverá reclassificação de candidatos. 
 
 
VI – CALENDÁRIO: 
 
a) INSCRIÇÕES:  

Data: 30/9/2013 a 29/11/2013 
Horário: das 10 às 17 horas  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia – Rua da Matriz, 82 – Botafogo 
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b) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DA CARTA DE INTENÇÕES E DO CURRICULUM VITAE:  
Data: 6/12/2013 
Horário: a partir das 16 horas  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e no site: www.iesp.uerj.br  

 
c) PROVA DE LÍNGUA INGLESA E FRANCESA COM OS CANDIDATOS APROVADOS NA ETAPA 

DA ALÍNEA b):  
Data: 8/12/2013 – domingo  
Horário: 9 horas 
Local: Rua da Matriz, 82 – Botafogo  
 

d) ENTREVISTA COM OS CANDIDATOS APROVADOS NA ETAPA DA ALÍNEA b):  
Data: 9/12/2013 a 13/12/2013 
Horário: a ser definido pela Banca Examinadora e divulgado pela Secretaria do Programa  
Local: Rua da Matriz, 82 – Botafogo 
 

e) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:  
Data: 16/12/2013  
Horário: a partir das 16 horas  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e no site: www.iesp.uerj.br  
 

f) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PRIMEIRA PROVA DE LÍNGUA INGLESA E FRANCESA:  
Data: 24/1/2014 
Horário: 16 horas  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e no site: www.iesp.uerj.br  
 

g) MATRÍCULA:  
Data: 10/3/2014 a 28/3/2014 
Horário: das 10 horas às 17 horas  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia– Rua da Matriz, 82 – Botafogo 
 

h) SEGUNDA PROVA DE LÍNGUA INGLESA E FRANCESA (Para candidatos não aprovados na primeira 
prova e aprovados no processo seletivo):  
Data: 17/3/2014 
Horário: 16 horas  
Local: Rua da Matriz, 82 – Botafogo 
 
 

VII – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a) A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento.  

b) O exame de seleção só terá validade para Curso que será iniciado em 2014/1.º semestre.  
c) Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Banca Examinadora e, caso houver recurso, 

pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em SOCIOLOGIA.  
d) A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à disposição dos 

respectivos interessados para retirada, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em SOCIOLOGIA, 
por um prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar da divulgação do Resultado Final da Seleção. Após 
esse prazo, os documentos restantes serão incinerados.  

 
 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES 
 
SECRETARIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA DA UERJ 
Rua da Matriz, 82 – Bairro Botafogo, CEP: 22260-100, Rio de Janeiro/RJ 
Telefone: 0XX-21 2266-8300  
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INSCRIÇÃO Nº: ________ 

    (não preencher) 
 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – SELEÇÃO TURMA 2014 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA – DOUTORADO 

LINHA DE PESQUISA:  

NOME DO ORIENTADOR: 

ACEITE (ASSINATURA) DO ORIENTADOR (OBRIGATÓRIO): 

DADOS PESSOAIS 

NOME: 

E-MAIL: CPF: 

DATA DE NASCIMENTO: ESTADO CIVIL: 

CIDADE DE NASCIMENTO:  PAÍS DE NASCIMENTO: 

RG:  ORGÃO EMISSOR: DATA DE EMISSÃO: 

FILIAÇÃO: 

 

ENDEREÇO:  

 BAIRRO: 

CEP: CIDADE: UF: 

TELEFONE: (       )  CELULAR: (       ) 

DADOS DE FORMAÇÃO 

GRADUADO EM:  CONCLUSÃO: 

UNIVERSIDADE/FACULDADE: 

MESTRE EM: CONCLUSÃO: 

UNIVERSIDADE/FACULDADE: 

DADOS PROFISSIONAIS 

LOCAL DE TRABALHO: 

FUNÇÃO: 

SENDO APROVADO(A) NO PROCESSO DE SELEÇÃO:  

� NECESSITA DE BOLSA DE ESTUDOS                    � NÃO NECESSITA DE BOLSA DE ESTUDOS 
 

Senhor Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro,  
 

Eu, ____________________________________________________________, CPF: __________________, 
conhecendo e aceitando os termos do Edital e as normas de Seleção para o curso de Doutorado em 
Sociologia, solicito inscrição para os exames de seleção do referido curso. 
 
Nesses termos, pede deferimento. 
 
Rio de Janeiro, _____ de _______________________de 2013 
 
_________________________________________________ 
                        Assinatura do(a) candidato(a)    

 

 
COLE AQUI 

UMA DAS 

FOTOS 3x4 
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