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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA

1º ADITIVO AO EDITAL No 001/2017

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de

Goiás torna público aos interessados o 1º Aditivo ao Edital nº 001/2017, referente ao processo

seletivo para Mestrado e Doutorado em Sociologia. As retificações feitas por este documento

foram incorporadas ao texto e devem ser observadas cuidadosamente.

Goiânia, 22 de agosto de 2017.

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

Mestrado e Doutorado
Faculdade de Ciências Sociais
Universidade Federal de Goiás
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA

1º ADITIVO AO EDITAL No 001/2017
EDITAL DE SELEÇÃO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA

MESTRADO E DOUTORADO – TURMAS 2018

O ITEM “4. INSCRIÇÕES” PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

“4. INSCRIÇÕES

4.1  O  link  do  Formulário  de  Inscrição  estará  disponível  na  página
www.cienciassociais.ufg.br/pos-sociologia  no período de 01/9/2017 a 20/9/2017.

No formulário haverá um campo para solicitação de GRU (Guia de Recolhimento da União,
referente ao pagamento da taxa de inscrição.  O preenchimento do formulário online é o
primeiro  passo  para  a  inscrição  e  deve  ser  realizado  até  o  dia  20/09/2017  às  16h
(dezesseis horas), horário de Brasília. A observância de horário deve-se ao fato de haver
horário máximo para pagamento de GRUs no sistema bancário, então não deixe para solicitar
a GRU e preencher o formulário em última hora.

Aos candidatos estrangeiros: para emissão de GRU é necessário possuir CPF próprio.

Após preenchimento de link e pagamento de GRU, deve-se proceder ao envio online de toda
a  documentação  exigida,  inclusive  do  comprovante  de  pagamento  da  GRU,  para  o
endereço inscricao.ppgs.ufg@gmail.com até o dia 20/9/2017, às 23h59 (vinte e três horas e
cinquenta e nove minutos), horário de Brasília. A inscrição somente estará completa com a
observância de preenchimento de link, pagamento de GRU e envio de documentação com a
GRU paga  em um mesmo e-mail. Não aceitaremos inscrições incompletas, e-mails parciais
ou e-mails enviados para endereços diferentes do listado acima.

Informações serão fornecidas através do telefone (62) 3521-1100 nos horários de atendimento
disponíveis em https://pos-sociologia.cienciassociais.ufg.br/p/19022-horarios-de-atendimento 

ATENÇÃO: dúvidas enviadas para o e-mail de inscrição não serão respondidas, pois aquela
caixa de entrada funciona por resposta automática. Assim, esclarecimentos serão respondidos
por telefone ou via e-mail da Secretaria do Programa, ppgs.ufg@gmail.com

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CANDIDATOS/AS A MESTRADO

a) RG e CPF, frente e verso. Caso haja mudança de nome, enviar cópia digital do origi-
nal da Certidão de Casamento; não são válidas CNH (carteira nacional de habilita-
ção) ou identidades funcionais

b) Para estrangeiros, RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou documento equivalente
que comprove o tipo de visto; caso ainda não haja emissão do RNE, aceitaremos a

mailto:ppgs.ufg@gmail.com
https://pos-sociologia.cienciassociais.ufg.br/p/19022-horarios-de-atendimento
mailto:inscricao.ppgs.ufg@gmail.com
http://www.cienciassociais.ufg.br/pos-sociologia
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primeira página do passaporte onde lê-se informações pessoais, validade e número
do mesmo.

c) Título eleitoral, frente e verso, com comprovante de quitação com as obrigações elei-
torais (dispensado para estrangeiros);

d) Para candidatos do sexo masculino, comprovante de quitação com o serviço militar; 
e) Foto digital no tamanho 3x4;
f) Diploma ou declaração de conclusão de curso de graduação. Em caso de Graduação

em vias de conclusão, o candidato poderá entregar documento assinado pelo/a coor-
denador/a do curso de graduação, informando que a colação de grau ocorrerá antes
da matrícula no PPGS (março de 2018).

g) Histórico Escolar do Curso de Graduação;
h) Curriculum Vitae na Plataforma Lattes atualizado, em formato Pdf
i) Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais),

paga em qualquer agência bancária, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU). Dados para solicitação da GRU deverão ser preenchidos juntamente com
o formulário de inscrição on line.

j) Anteprojeto de pesquisa, redigido em português, atendendo a uma das Linhas de
Pesquisa do Programa. O anteprojeto deverá ter entre 10 (dez) e 15 (quinze) páginas,
incluindo referências; ser digitado em fonte Times New Roman tamanho 12 e espaça-
mento entre linhas 1,5. Não deve constar o nome nem qualquer outra identifica-
ção do/a candidato/a, sob pena de exclusão do processo. Caso o anteprojeto não
atenda às indicações, a inscrição não será homologada.

k) Somente para servidores/as da UFG: comprovante de vínculo com a Universidade
(holerite do último mês).

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CANDIDATOS/AS A DOUTORADO

a) RG e CPF, frente e verso. Caso haja mudança de nome, enviar cópia digital do origi-
nal da Certidão de Casamento; não são válidas CNH (carteira nacional de habilita-
ção) ou identidades funcionais

b) Para estrangeiros, RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou documento equivalente
que comprove o tipo de visto; caso ainda não haja emissão do RNE, aceitaremos a
primeira página do passaporte onde lê-se informações pessoais, validade e número
do mesmo.

c) Título eleitoral, frente e verso, com comprovante de quitação com as obrigações elei-
torais (dispensado para estrangeiros);

d) Para candidatos do sexo masculino, comprovante de quitação com o serviço militar; 
e) Foto digital no tamanho 3x4;
f) Diploma, frente e verso, ou declaração de conclusão de curso de graduação; 
g) Diploma de Mestre, frente e verso, ou da ata de defesa da dissertação. Em caso de

Mestrado em vias de conclusão,  enviar  documento assinado pelo/a orientador/a e
pelo/a coordenador/a do Programa informando que a defesa da dissertação ocorrerá
antes da data de matrícula no PPGS (março/2018). Caso a defesa não ocorra a tem-
po da matrícula, o/a candidato/a aprovado/a perderá o direito à vaga. 

h) Histórico Escolar do Cursos de Graduação
i) Histórico Escolar do Curso de Mestrado
j) Curriculum Vitae na Plataforma Lattes atualizado em formato Pdf dos últimos 5 anos;
l) Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 120,00 (cento e

vinte reais), paga em qualquer agência bancária, por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU). Dados para solicitação da  GRU deverão ser preenchidos junta-
mente com o formulário de inscrição on line.

m) Projeto de pesquisa, redigido em português, atendendo a uma das Linhas de Pesqui-
sa do Programa. O projeto deverá ter entre 15 (quinze) e 20 (vinte) páginas, incluindo
as referências bibliográficas, estar digitado em fonte Times New Roman tamanho 12 e
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espaçamento entre linhas 1,5. Não deve constar o nome nem qualquer outra iden-
tificação do/a candidato/a, sob pena de exclusão do processo. Caso o projeto não
atenda às indicações, a inscrição não será homologada.

n) Somente para servidores/as da UFG: comprovante de vínculo com a Universidade
(holerite do último mês).

4.3. Os portadores de títulos de graduação de curso superior e/ou mestrado de outros países,
caso  sejam  aprovados,  deverão  apresentar  no  ato  da  matrícula  o  documento  de
reconhecimento  dos  mesmos,  ou  termo  ou  tratado  internacional,  conforme  legislação
específica;

4.4. No caso do envio da documentação incompleta, a inscrição não será homologada.

4.5. Servidores/as da UFG possuem isenção de pagamento de taxa de inscrição, seguindo
Resolução CC nº 05/91,  somente se apresentarem comprovante de vínculo requisitado na
documentação mencionada e durante o período de inscrições.”

O ITEM “7. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO” PASSA A VIGORAR COM A 
SEGUINTE REDAÇÃO:

“7. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

7. 1. Mestrado 

a)  Avaliação  do  Anteprojeto,  que  deverá  conter  a  indicação  de  um problema  de
investigação, a sugestão do tratamento teórico e metodológico a ser dado e a explicitação de
seu vínculo com uma das Linhas de Pesquisa do Programa. Não serão aprovados anteprojetos
que não se adequem às Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da
UFG e aos temas preferenciais  de cada docente vinculado à mesma.  Sugerimos ampla  e
atenta consulta aos Currículos Lattes de cada um/a, cujo link de acesso pode ser localizado na
página  institucional  do  Programa.  A  avaliação  será  feita  pelos  professores  da  Linha  de
Pesquisa ao qual o projeto poderá se vincular. O valor mínimo para aprovação é (7,0) sete.
Esta etapa é eliminatória e classificatória.

As Referências Bibliográficas do anteprojeto deverão seguir as normas da ABNT que
podem ser conferidas na página da Revista Sociedade e Cultura (UFG):
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fchf/about/submissions#authorGuidelines

Os aspectos avaliados serão:
1) adequação às Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFG e
temas privilegiados pelos/as docentes da mesma conferidos no Currículo Lattes;
2) clareza na definição do objeto de investigação com identificação do problema de pesquisa;
3) pertinência do referencial teórico e dos procedimentos metodológicos;
4) atualidade e abrangência das referências;
5) coerência interna;
6) clareza e correção da linguagem;

b) Prova Escrita de Teoria Sociológica: a prova escrita terá como objetivo avaliar os
conhecimentos do/a candidato/a, assim como a sua capacidade de expressão em linguagem
acadêmica. Será sem qualquer tipo de consulta, sendo proibida a utilização de qualquer tipo de
material  eletrônico.  O/a  candidato/a  deverá  portar  documento  de  identificação  com foto.  A
prova terá a duração de quatro horas,  constará de questões gerais,  conforme Referências
Bibliográficas especificadas no anexo V deste Edital, e questões relacionadas a cada uma das
Linhas de Pesquisa indicada pelo/a candidato/a no ato da inscrição, conforme a Referência
Bibliográfica também especificada. O valor mínimo para aprovação é (7,0) sete. Esta etapa é
eliminatória e classificatória. As provas serão corrigidas sem que os/as candidatos/as sejam
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identificados/as.  A  avaliação  será  feita  pela  Comissão  de  Seleção  designada  pela
Coordenadoria do Programa.  

c)  Provas de Língua Estrangeira (inglês): a prova de inglês é obrigatória conforme
novo regulamento do PPGS/UFG.  Candidatos aprovados em exames anteriores ou com
certificações similares não estão isentos da mesma. A prova terá duração de quatro horas.
Será permitida a consulta a dicionários impressos de uso individual durante a realização da
prova. A prova será escrita e composta de tradução e interpretação de texto. A prova terá valor
total de (10) dez e o valor mínimo para aprovação é (5,0) cinco. As provas serão corrigidas,
sem que os/as candidatos/as sejam identificados/as,  pela Comissão de Seleção designada
pela Coordenadoria do Programa. Esta etapa é eliminatória.

d)  (Somente para candidatos/as estrangeiros/as) Prova de Língua Portuguesa:  a
prova  de  português  é  obrigatória  a  todos  os/as  candidatos/as  estrangeiros/as.  Candidatos
aprovados em exames anteriores ou com certificações similares não estão isentos da mesma.
A prova terá duração de quatro horas. Será permitida a consulta a dicionários impressos de
uso individual durante a realização da prova. A prova será escrita e composta de tradução e
interpretação de texto. A prova terá valor total de (10) dez e o valor mínimo para aprovação é
(5,0) cinco. As provas serão corrigidas, sem que os/as candidatos/as sejam identificados/as,
pela  Comissão  de  Seleção  designada  pela  Coordenadoria  do  Programa.  Esta  etapa  é
eliminatória.

e) Prova Oral: os/as candidatos/as serão avaliados por docentes da Linha de Pesquisa
explicitada no ato da inscrição, com base nos seguintes critérios: conhecimento demonstrado
na temática do anteprojeto e relação entre o currículo do candidato, a viabilidade de realizar a
pesquisa  prevista  e  considerações  teórico-metodológicas  com  base  nas  Referências
Bibliográficas especificadas para a prova escrita.  Não é permitida a consulta ao anteprojeto
durante a arguição.  No momento da arguição o/a candidato/a deverá entregar uma cópia do
Curriculum  Vitae  na  Plataforma  Lattes  (disponível  para  preenchimento  no  endereço:
http://lattes.cnpq.br), atualizado juntamente com os comprovantes da produção intelectual dos
últimos  cinco  anos.  A  comissão  de  arguidores/as  será  designada  pela  Coordenadoria  do
Programa. O valor mínimo para aprovação é (7,0) sete. Esta etapa é eliminatória;

f)  Análise e pontuação do  Curriculum Vitae:  esta etapa é somente classificatória,
correspondendo às atividades desenvolvidas a partir de 2012 e será realizada com base
em critérios estabelecidos no Anexo IV deste edital.

7.2 Doutorado 

a) Avaliação do Projeto de Pesquisa: esta etapa é eliminatória e classificatória, com
nota mínima para aprovação igual  a 7,0 (sete).  Não serão aprovados projetos que não se
adequem às Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFG. A
avaliação será feita pelos/as professores/as da Linha de Pesquisa ao qual o projeto poderá se
vincular.  O  projeto  deverá  contemplar  os  seguintes  itens:  Objetivos,  Justificativa,
Fundamentação Teórica, Metodologia, Cronograma, Referências Bibliográficas.

As Referências Bibliográficas do anteprojeto deverão seguir as normas da ABNT que
podem ser conferidas na página da Revista Sociedade e Cultura (UFG):

http://www.revistas.ufg.br/index.php/fchf/about/submissions#authorGuidelines

Os aspectos avaliados serão:
1) adequação às Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFG e
temas privilegiados pelos/as docentes da mesma conferidos no Currículo Lattes;
2) clareza na definição do objeto de investigação com identificação do problema de pesquisa;
3) pertinência do referencial teórico e dos procedimentos metodológicos;
4) atualidade e abrangência das referências;
5) coerência interna;
6) clareza e correção da linguagem;
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b) Prova Escrita de Teoria Sociológica: a prova escrita terá como objetivo avaliar os
conhecimentos do/a candidato/a, assim como a sua capacidade de expressão em linguagem
acadêmica. Será sem qualquer tipo de consulta, sendo proibida a utilização de qualquer tipo de
material  eletrônico.  O/A candidato/a  deverá  portar  documento  de  identificação  com foto.  A
prova terá a duração de quatro horas,  constará de questões gerais,  conforme Referências
Bibliográficas especificadas no anexo V deste Edital, e questões relacionadas a cada uma das
Linhas de Pesquisa indicada pelo/a candidato/a no ato da inscrição, conforme a Referência
Bibliográfica também especificada. O valor mínimo para aprovação é (7,0) sete. Esta etapa é
eliminatória e classificatória. As provas serão corrigidas sem que os/as candidatos/as sejam
identificados/as.  A  avaliação  será  feita  pela  Comissão  de  Seleção  designada  pela
Coordenadoria do Curso.

c) Provas de Língua Estrangeira: as provas de língua estrangeira (inglês) e segunda
língua  (espanhol  ou  francês)  são  obrigatórias  conforme novo  regulamento  do  PPGS/UFG.
Candidatos aprovados em exames anteriores ou com certificações similares não estão
isentos  da  mesma.  As  provas  compreendem  tradução  e  interpretação  de  texto  e  são
eliminatórias. A prova terá valor total de (10) dez e o valor mínimo para aprovação é (5,0)
cinco. Será permitido o uso de dicionário impresso de uso individual. As provas terão duração
de quatro horas e o valor mínimo para aprovação é 5,0 (cinco). As provas serão corrigidas,
sem que os/as candidatos/as sejam identificados, pela Comissão de Seleção designada pela
Coordenadoria do Programa.

d)  (Somente para candidatos/as estrangeiros/as) Prova de Língua Portuguesa:  a
prova  de  português  é  obrigatória  a  todos  os/as  candidatos/as  estrangeiros/as.  Candidatos
aprovados em exames anteriores ou com certificações similares não estão isentos da mesma.
A prova terá duração de quatro horas. Será permitida a consulta a dicionários impressos de
uso individual durante a realização da prova. A prova será escrita e composta de tradução e
interpretação de texto. A prova terá valor total de (10) dez e o valor mínimo para aprovação é
(5,0) cinco. As provas serão corrigidas, sem que os/as candidatos/as sejam identificados/as,
pela  Comissão  de  Seleção  designada  pela  Coordenadoria  do  Programa.  Esta  etapa  é
eliminatória.

e) Prova Oral: os/as candidatos/as serão avaliados por docentes da Linha de Pesquisa
explicitada no ato da inscrição, com base nos seguintes critérios: conhecimento demonstrado
na temática do projeto e relação entre o currículo do candidato, a viabilidade de realizar a
pesquisa  prevista  e  considerações  teórico-metodológicas  com  base  nas  Referências
Bibliográficas  especificadas  para  a  prova  escrita.   Não  é  permitida  a  consulta  ao  projeto
durante a arguição.  No momento da arguição o/a candidato/a deverá entregar uma cópia do
Curriculum  Vitae  na  Plataforma  Lattes  (disponível  para  preenchimento  no  endereço:
http://lattes.cnpq.br), atualizado juntamente com os comprovantes da produção intelectual dos
últimos  cinco  anos.  A  comissão  de  arguidores/as  será  designada  pela  Coordenadoria  do
Programa. O valor mínimo para aprovação é (7,0) sete. Esta etapa é eliminatória;

f)  Análise e pontuação do  Curriculum Vitae:  esta etapa é somente classificatória,
correspondendo às atividades desenvolvidas a partir de 2012 e será realizada com base
em critérios estabelecidos no Anexo IV deste edital.”

O ITEM “9. CALENDÁRIO” PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

9. CALENDÁRIO

9.1. CALENDÁRIO DO MESTRADO

a. Preenchimento do formulário de inscrição on line e solicitação da GRU: 1/9/2017 a 
20/9/2017, 16h;

b. Envio da documentação: até o 20/9/2017, 23h59, através do endereço eletrônico 
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inscricao.ppgs.ufg@gmail.com 
c. Homologação preliminar: 27/09/2017, às 17 horas.
d. Homologação final: 2/10/2017 às 17 horas.
e. Prova Escrita de Teoria Sociológica: 09/10/2017, das 8h às 12h
f. Prova de língua portuguesa para estrangeiros: 09/10/2017, das 14h às 18h
g. Prova de língua inglesa: 10/10/2017, das 8h às 12h
h. Divulgação dos aprovados nas provas de idiomas e de teoria: 30/10/2017, às 17 horas.
i. Prova Oral: 09 e 10/11/2017, a partir das 8:00 horas
j. Publicação preliminar do resultado final: 24/11/2017, às 17 horas.
k. Publicação de resultado final: 30/11/2017, às 17 horas.

9.2. CALENDÁRIO DO DOUTORADO

a. Preenchimento do formulário de inscrição on line e solicitação da GRU: 1/9/2017 a 
20/9/2017, 16h;

b. Envio da documentação: até o 20/9/2017, 23h59, através do endereço eletrônico
inscricao.ppgs.ufg@gmail.com 
c. Homologação preliminar: 27/09/2017, às 17 horas.
d. Homologação final: 2/10/2017 às 17 horas.
e. Prova Escrita de Teoria Sociológica: 09/10/2017, das 8h às 12h.
f. Prova de língua portuguesa para estrangeiros: 09/10/2017, das 14h às 18h.
g. Prova de língua inglesa: 10/10/2017, das 8h às 12h
h. Prova da segunda língua estrangeira: 10/10/2017, das 14h às 18h.
i. Divulgação dos aprovados nas duas provas: 30/10/2017, às 17 horas.
j. Prova Oral: 09 e 10/11/2017, a partir das 8 horas
k. Publicação preliminar do resultado final: 24/11/2017, às 17 horas.
l. Publicação de resultado final: 30/11/2017, às 17 horas.

9.3.  Em todas as  etapas  do processo  seletivo  os/as  candidatos/as  terão  24  (vinte  e
quatro)  horas  para  interposição  de  recursos,  os  quais  deverão  ser  entregues  na
Secretaria do PPGS no horário das 14h às 18 h ou encaminhados somente para o e-mail
inscricao.ppgs.ufg@gmail.com”

O ITEM “10. CONSIDERAÇÕES FINAIS > SUBITEM 10.1” PASSA A VIGORAR COM
A SEGUINTE REDAÇÃO:

“10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

10.1. A composição das Comissões de Seleção do Mestrado e do Doutorado será divulgada no
dia  25  de  setembro  de  2017,  às  18h,  na  Secretaria  do  Programa  de  Pós-Graduação  em
Sociologia da FCS-UFG e na página do PPGS;”

Todos os demais itens permanecem inalterados.

Goiânia, 22 de agosto de 2017.

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

(a original está assinada)
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