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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. 

1.5. Candidatos de outros estados poderão enviar a documentação, juntamente com uma via 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) 3 (três) fotos 3x4 coloridas, de data recente; 
b) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 
c) Cópia frente e verso do Diploma de Graduação; 

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 as datas de conclusão e colação de grau de curso de graduação plena.  
c.2) no caso de candidatos possíveis concluintes de curso de graduação plena, com término previsto no 
segundo semestre de 2012, é obrigatória a apresentação de declaração da IES de origem, indicando a 
data da provável conclusão do curso ou colação de grau.  

d) Cópia do Histórico Escolar completo da graduação plena com a data da colação de grau; 
d.1) Cópia do Histórico Escolar da Graduação com os registros até o último semestre já cursado, para os 
candidatos que estejam na condição expressa no item c.2.  

f) Curriculum vitae (modelo LATTES CNPq - http://lattes.cnpq.br); 
 
Observações: 
 
Candidatos estrangeiros residentes no Brasil deverão apresentar adicionalmente:  

− Cópia do diploma de graduação plena e histórico escolar completo com vistos consulares brasileiros e 
tradução feita por tradutor público juramentado no Brasil;  

− Cópia do Passaporte válido com visto legalmente requerido.  
 
 
III – DO PROCESSO SELETIVO:  
 
O processo seletivo será constituído das seguintes etapas obrigatórias: 
 
a) Prova escrita dissertativa de caráter eliminatório, sem consulta, com base na bibliografia do Anexo 1. A 

prova terá duração máxima de 5 horas. 
 
b) Prova de Língua Estrangeira (inglês) sem caráter eliminatório, nem classificatório. A prova terá duração 

máxima de 2 horas, a critério da banca examinadora, sendo permitida somente a utilização de dicionário 
trazido pelo próprio candidato. Poderão solicitar isenção na prova de língua estrangeira:  

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

TOEFL ou IELTS). 
  
c) Entrevista com a banca examinadora de caráter eliminatório. 
 
 
IV – CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS:  
 
a) A banca de seleção fará apenas a distinção entre candidatos aprovados e reprovados na prova escrita. 
b) Apenas os candidatos aprovados na prova escrita serão chamados para a entrevista. 
c) Será considerado aprovado na prova de língua estrangeira, o candidato que obtiver a menção “apto”. 

c.1) A aptidão na língua inglesa não será tomada em consideração para a classificação do candidato.  
c.2) O candidato que obtiver menção não-apto na prova de língua estrangeira deverá prestar, caso 
selecionado, novo exame conforme data definida no presente edital (calendário de seleção).  
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c.3) No caso de uma segunda reprovação do candidato na prova de suficiência em língua estrangeira, este 
deverá apresentar um comprovante de matrícula em um curso de inglês para fazer jus à vaga.  

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 10 (dez) 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 da graduação plena. A 

não apresentação do diploma de graduação 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 11 e 28 de março de 2013, das 10 às 17 horas, na Secretaria do Programa. 

 
- Não haverá reclassificação de candidatos. 
 
 
VI – CALENDÁRIO:  

 
a) INSCRIÇÕES:  

Data: 23/7/2012 a 24/8/2012 
Horário: das 10 às 17 horas  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia – Rua da Matriz, 82 – Botafogo  
 

b) PROVA ESCRITA:  
Data: 22/9/2012 
Horário: 9 horas  
Local: Rua da Matriz, 82 – Botafogo  
 

c) PRIMEIRA PROVA DE INGLÊS:  
Data: 23/9/2012 
Horário: 9 horas  
Local: Rua da Matriz, 82 – Botafogo 
 

d) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA DOS CANDIDATOS NÃO-RESIDENTES 
NO RIO DE JANEIRO:  
Data: 24/9/2012 
Horário: 16 horas  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia – Rua da Matriz, 82 – Botafogo e no site: 
www.iesp.uerj.br  

 
e) ENTREVISTAS COM OS CANDIDATOS NÃO-RESIDENTES NO RIO DE JANEIRO APROVADOS 

NA PROVA ESCRITA:  
Data: 25/9/2012 e 26/9/2012 
Horário: A ser definido pela Banca Examinadora e divulgado pela Secretaria do Programa de Pós-
Graduação em Sociologia  
Local: Rua da Matriz, 82 – Botafogo   
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f) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA DOS CANDIDATOS DO RIO DE JANEIRO:  
Data: 1º/10/2012 
Horário: 16 horas  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia – Rua da Matriz, 82 – Botafogo e no site: 
www.iesp.uerj.br  

 
g) ENTREVISTAS COM OS CANDIDATOS DO RIO DE JANEIRO APROVADOS NA PROVA 

ESCRITA:  
Data: 3/10/2012 a 5/10/2012 
Horário: A ser definido pela Banca Examinadora e divulgado pela Secretaria do Programa de Pós-
Graduação em Sociologia  
Local: Rua da Matriz, 82 – Botafogo   

 
h) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:  

Data: 8/10/2012 
Horário: 16 horas  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia – Rua da Matriz, 82 – Botafogo e no site: 
www.iesp.uerj.br  
 

i) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PRIMEIRA PROVA DE INGLÊS:  
Data: 31/10/2012 
Horário: 16 horas  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia – Rua da Matriz, 82 – Botafogo 

 
j) MATRÍCULA:  

Data: 11/3/2013 a 28/3/2013 
Horário: das 10 horas às 17 horas  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia – Rua da Matriz, 82 – Botafogo 
 

k) SEGUNDA PROVA DE INGLÊS (Para candidatos não aprovados na primeira prova e aprovados no 
processo seletivo):  
Data: 15/3/2013 
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) Não haverá vista de prova. 
c) Não serão aceitos candidatos unicamente portadores de diploma obtido em Cursos Superiores de 

Tecnologia.  
d) O exame de seleção só terá validade para Curso que será iniciado em 2013/1.° semestre. 
e) Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia 
f) 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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Weber, Max (1919) “A ciência como vocação”, in Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, várias 
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         INSCRIÇÃO N.º: ______ 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – SELEÇÃO TURMA 2013 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA – MESTRADO 

LINHA DE PESQUISA:  

NOME DO POSSÍVEL ORIENTADOR: 

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:  

 

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 

POSSUI CONTA CORRENTE INDIVIDUAL NO BANCO DO BRASIL?          SIM            NÃO 
N.º E NOME DA AGÊNCIA ____________________  N.º DA CONTA CORRENTE: __________________ 

 
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 Mestrado em 
Sociologia, solicito inscrição para os exames de seleção do referido curso. 
 
Nesses termos, pede deferimento. 
 
Rio de Janeiro, _____ de _______________________de 2012           

 
_________________________________________________ 
                        Assinatura do(a) candidato(a)            




