
PROCESSO SELETIVO PPGCS - MESTRADO - 2021          

EDITAL

O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS (PPGCS) OFERECE 24 VAGAS PARA

INGRESSO NO MESTRADO NO 2º SEMESTRE DE 2021.

PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO À PANDEMIA DE COVID-19

Em razão do cenário da pandemia do Covid-19 que ainda se configura como uma ameaça à saúde pública

e individual dos candidatos e servidores da universidade, todas as etapas do processo seletivo previstas

neste  edital  ocorrerão  remotamente,  sendo  todas  as  informações  necessárias  divulgadas  com

antecedência pela secretaria do PPGCS pelo e-mail informado pelos candidatos no ato da sua inscrição.

POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS

O presente edital de seleção reserva 3 (três) vagas para pessoas negras, indígenas e com deficiência.

Essas vagas serão disputadas exclusivamente pelos candidatos pertencentes a esses grupos, mediante o

preenchimento de uma autodeclaração no momento da inscrição (conforme um dos modelos ao final

deste edital), que deverá ser reafirmada e justificada na quarta fase do processo seletivo (Entrevista).

No processo seletivo, serão preservados os princípios de mérito acadêmico e não haverá diferenciação de

etapas  do  processo  seletivo  e  de  notas  eliminatórias  entre  candidatos  optantes  pelas  diferentes

modalidades de acesso tratadas neste edital.

Na hipótese de não haver aprovação de candidatos em número suficiente para ocupar as vagas 

reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência. Na hipótese de um 

candidato inscrito nas vagas reservadas obter pontuação suficiente para ser aprovado na categoria geral, 

ele será aprovado mesmo que não tenha se classificado dentre os três primeiros candidatos das vagas 

reservadas.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:

10 de março a 10 de maio de 2021.

Estão habilitados ao processo seletivo os candidatos comprovadamente graduados em curso de nível

superior em qualquer área do conhecimento. A comprovação dar-se-á mediante a apresentação de cópia

do diploma de graduação ou do certificado de conclusão do curso, que deverão ser apresentados no ato

da matrícula. Caso o candidato não possua os documentos descritos quando convocado para a realização

da matrícula, a vaga será atribuída ao próximo candidato aprovado, de acordo com a lista de classificação

publicada na página do Programa.

Ao fazer a inscrição o candidato deverá indicar a linha de pesquisa na qual pretende se inserir. Não é

necessário indicar o orientador.

Os docentes que oferecem vagas para este semestre podem ser consultados na página:

Processo Seletivo - Mestrado e Doutorado- 2021 - Inscrições abertas - Programa de Pós-Graduação em

Ciências Sociais (unifesp.br) 

Para que a orientação seja confirmada, o docente deverá estar com o credenciamento como docente

permanente junto ao PPGCS em dia.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

http://ppg.sociais.sites.unifesp.br/noticias/processo-seletivo-mestrado-e-doutorado-2021-inscricoes-abertas
http://ppg.sociais.sites.unifesp.br/noticias/processo-seletivo-mestrado-e-doutorado-2021-inscricoes-abertas


A seleção dos candidatos ao Mestrado decorrerá da aprovação em cada uma das etapas do processo

seletivo, sendo 7,0 (sete) a nota mínima para a aprovação em todas as etapas da avaliação, que são as

seguintes:

1ª fase (eliminatória):

Prova de conhecimentos em língua estrangeira.

Nesta prova, o candidato deverá responder, em português, às questões formuladas com base em um

texto de língua inglesa na área de ciências sociais. A prova terá duração máxima de 03 (três) horas e sua

avaliação consistirá na verificação das habilidades de leitura e compreensão do texto e na habilidade de

redação em português. Será permitida a utilização de dicionário bilíngue.

Observação: Uma vez iniciada a prova, não será permitida a entrada de candidatos em atraso.

2ª fase (eliminatória e classificatória): Peso 4/10

Prova de conhecimentos em Ciências Sociais (Peso 4/10)

A prova será dissertativa e sem consulta, a partir dos textos indicados na bibliografia apresentada abaixo,

com duração máxima de 03 (três) horas. A avaliação consistirá na verificação da qualidade da produção

textual, da articulação do raciocínio e da familiaridade com os textos propostos.

Observação: Uma vez iniciada a prova, não será permitida a entrada de candidatos em atraso.

3ª fase (eliminatória e classificatória): Peso 4/10

Avaliação do Projeto de Pesquisa (Peso 4/10).

O projeto, anexado no momento da inscrição, deverá demonstrar clareza na definição do problema de

pesquisa,  articulação  entre  teoria  e  metodologia,  domínio  da  literatura básica  pertinente  ao  tema e

adequação às linhas de pesquisa do PPGCS.

4ª fase (eliminatória e classificatória): Peso 2/10

Entrevista.

Os candidatos aprovados nas fases anteriores serão encaminhados a  uma entrevista,  na qual  serão

arguidos sobre o currículo, a prova didática e o projeto de pesquisa apresentado no ato da inscrição.

Nesta  ocasião,  os  candidatos  inscritos  nas  vagas reservadas para pessoas  negras,  indígenas e  com

deficiência deverão reafirmar e justificar a sua declaração de pertencimento a um desses grupos. Caso a

banca julgue necessário e conveniente será formada uma banca específica ad hoc para examinar  a

questão e eventuais recursos serão apreciados por instância recursal específica.

BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS EM CIÊNCIAS SOCIAIS:

ARENDT,  Hannah.  Origens  do  totalitarismo.  São  Paulo:  Companhia  das  Letras,  1989.  Parte  III:

“Totalitarismo”, pp. 339-531.

DURKHEIM, Émile. O suicídio: estudo sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 2000. (Prefácios, introdução

e capítulos I, II, IV e V do livro II), pp. IXX-XXX; 1-7; 9-26; 165-175; 177- 203.

GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar, LTC, 2011. (Capítulo 9: “Um jogo

absorvente: Notas sobre a briga de galos balinesa”), pp. 185-213.



FREYRE,  Gilberto.  Casa  Grande  &  Senzala.  Rio  de  Janeiro:  José  Olympio,  1975.  (Capítulo  1:

“Características  gerais  da  colonização  portuguesa  do  Brasil:  formação  de  uma  sociedade  agrária,

escravocrata e híbrida”), pp. 3-54.

GLUCKMAN, Max. "Análise de uma Situação Social na Zululândia Moderna". In: FELDMAN- BIANCO, Bela

(Org.). Antropologia das Sociedades Complexas. São Paulo, Ed. Global, 1987, pp. 227-344.

HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 1983. Caps. X e XIII a XXXI.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1969 (5a. edição)

[ou edição posterior].

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Nova Cultural, 1985. Livro 1, vol. 1: cap. I

(“A mercadoria”), pp. 45-78; Livro 1, vol. 2, cap. XXIII (“A lei geral da acumulação capitalista”), pp. 187-

259, e XXIV (“A assim chamada acumulação primitiva”), pp. 261-294.

PRADO JR., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1989. (“Introdução”, pp. 9-

13; e “Sentido da Colonização”), pp. 19-32.

SOUZA, Maria do Carmo Campello de.  Estado e partidos políticos no Brasil  (1930-1964).  São Paulo:

Editora Alfa-Ômega, 1976. (Capítulo III:  “Origens do sistema partidário: ideologia”;  capítulo IV: “Os

mecanismos da centralização”; e capítulo V: “Do estado novo ao regime de 1946”), pp. 63-136.

STRATHERN, Marilyn. “Necessidade de pais, necessidade de mães”. In: Revista Estudos Feministas, 1995,

v. 3, n. 2, pp. 303-330.

WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

(“Parte  I:  o  problema,  cap.  1.  Confissão  religiosa  e  estratificação  social;  cap.  2.  O  “espírito‟  do

capitalismo; cap. 3. O conceito de vocação em Lutero. O objeto da pesquisa”), pp. 29-83, e (“Parte II: a

ideia de profissão do protestantismo ascético, cap. 2. Ascese e capitalismo”), pp. 141-167.

Calendário:

10 de maio de 2021 - Encerramento das inscrições, às 12:00. 

12 de maio de 2021 - Homologação das inscrições, até 18:00.

17 de maio de 2021 - Prova de conhecimentos em língua inglesa, de 09:00 a 12:00.

20 de maio de 2021 - Divulgação do resultado da 1ª fase, até 18h00 (Prova de conhecimentos em língua

inglesa).

Prazo para recurso: 24 horas.

24 de maio de 2021 - Prova de conhecimentos em Ciências Sociais, de 09:00 a 12:00.

27 de maio de 2021 - Divulgação do resultado da 2ª fase, 18:00 (Prova de conhecimentos em Ciências

Sociais).

Prazo para recurso: 24 horas.

17 de junho de 2021 – Divulgação do resultado da 3ª fase, 18:00 (Análise dos projetos de pesquisa).

Prazo para recurso: 24 horas

De 21 a 25 de junho de 2021 – Entrevistas com os candidatos.

28 de junho de 2021 – Divulgação do resultado das entrevistas até as 18:00. Prazo para recursos: 24

horas

29 de junho de 2021 - Divulgação dos resultados finais, às 18:00. 

Prazo para recurso: 24 horas.



Como efetuar a inscrição:

Preencher o formulário de inscrição online, disponível durante o período de inscrição Processo Seletivo -

Mestrado e Doutorado- 2021 - Inscrições abertas - Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais

(unifesp.br) 

Anexar  o  formulário  de  autodeclaração  para  os  candidatos  que  desejem  concorrer  para  as  vagas

reservadas para ações afirmativas.

Anexar projeto de pesquisa, sem identificação do candidato. As inscrições com projetos identificados

serão INDEFERIDAS.

Anexar cópia do diploma da graduação ou certificado de conclusão do curso. 

Anexar cópia de documento de identidade.

Anexar cópia do Currículo Lattes.

Anexar cópia do histórico escolar do curso de graduação. 

Somente será aceita a primeira inscrição do candidato.

O candidato que efetuar mais de uma inscrição, com o mesmo nome e número de CPF, terá as demais

inscrições automaticamente excluídas.

Roteiro para projeto de pesquisa

Resumo (máximo de 20 linhas)

Introdução

Justificativa (incluindo referências teóricas) 

Objetivos 

Método 

Cronograma 

Bibliografia

 

Apresentação do projeto: número máximo de 20 (vinte) páginas, incluindo bibliografia, em letra Times

New Roman; tamanho 12; espaço 2,0; margem 2,5.

Banca Examinadora e procedimentos de avaliação:

A banca examinadora será composta por docentes credenciados no Programa de Pós-Graduação em

Ciências Sociais da Unifesp. Cada prova será corrigida por, pelo menos, dois docentes.

A correção das provas e a avaliação dos projetos de pesquisa serão feitas sem identificação do candidato.

A entrevista será realizada por uma banca composta de três professores, vinculados a cada uma das

linhas de pesquisa do Programa.

Eventuais recursos deverão ser protocolados na Secretaria do PPGCS, em até 24 horas após a publicação

do  resultado de  cada  fase.  Os  recursos  poderão  ser  protocolados via  e-mail  no  seguinte  endereço:

poscienciassociais@unifesp.br 

Documentos necessários para a matrícula:

http://ppg.sociais.sites.unifesp.br/noticias/processo-seletivo-mestrado-e-doutorado-2021-inscricoes-abertas
http://ppg.sociais.sites.unifesp.br/noticias/processo-seletivo-mestrado-e-doutorado-2021-inscricoes-abertas
http://ppg.sociais.sites.unifesp.br/noticias/processo-seletivo-mestrado-e-doutorado-2021-inscricoes-abertas
mailto:poscienciassociais@unifesp.br


Os  candidatos  aprovados  no  processo  seletivo  serão  convocados  pela  Secretaria  do  PPGCS  para

realização da matrícula em data e horário a serem confirmados posteriormente. A matrícula será feita

presencialmente, mediante assinatura de formulário específico e apresentação dos documentos abaixo

elencados. Serão considerados documentos suficientes apenas aqueles já validamente expedidos até o

momento da matrícula (não serão aceitos termos de compromisso, declarações de obtenção futura de

títulos nem protocolos de solicitação de documentos ou semelhantes). Os documentos necessários são:

1. original e cópia da certidão de nascimento (ou casamento quando for ocaso);

2. original e cópia do RG (frente e verso) - não será aceita cópia da carteira de habilitação;

2.1. candidatos estrangeiros deverão apresentar original e cópia do RNE, acompanhados do

passaporte original e cópia das páginas de identificação mais a(s) página(s) em que consta o tipo

de visto obtido no Brasil;

3. original e cópia do CPF (frente e verso) - não será aceita cópia da carteira de habilitação;

4. original e cópia do título de eleitor (frente e verso), para brasileiros;

5. original e cópia do certificado de reservista (frente e verso), para brasileiros;

6. original e cópia do comprovante de residência atualizado (apenas conta de água, luz ou telefone

de há menos de 3 meses);

7. original  e  cópia  do  histórico  da  graduação  -  não  são  aceitos  diplomas  de  cursos  superiores

tecnológicos; apenas de bacharelado e/ou licenciatura;

7.1. todo histórico obtido no exterior deverá ser entregue em cópia devidamente certificada no

Consulado ou Embaixada do Brasil  do  país de origem, conforme prevê o Regimento  da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp, Seção X, Artigo 95, §3°;

8. original e cópia do certificado/diploma da graduação (frente e verso);

8.1. todo diploma obtido no exterior deverá ser entregue em cópia devidamente certificada no

Consulado ou Embaixada do Brasil  do país de origem, a menos que tenha sido devidamente

reconhecido e/ou revalidado por alguma instituição brasileira de ensino superior, conforme prevê

o Regimento da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp, Seção X, Artigo 95, §3°;

9. cópia do Currículo Lattes, com identificação, escolaridade e endereço (veja http://lattes.cnpq.br);

10. 02 fotos 3x4 (iguais e recentes)

Guarulhos, 07 de janeiro de 2021.



 FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROCESSO SELETIVO PPGCS/UNIFESP - MESTRADO - 2021

Eu.......................................................................................................RG...................

CPF ...................................declaro, para o fim específico relativo à política de ações afirmativas do

edital do PROCESSO SELETIVO PPGCS - MESTRADO - 2021 do Programa de Pós-Graduação em Ciências

Sociais da Universidade Federal de São Paulo, que estou apto(a) a concorrer à vaga destinada a pessoa

com deficiência e que esta declaração está em conformidade com o Art. 2° do Estatuto da Pessoa com

Deficiência (2015).

Para  tanto,  registro  que  minha  condição  ou  impedimento  corporal/deficiência

é: ................................................................................................................................,

e que necessito dos seguintes recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva à minha participação

no processo seletivo:..................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Estou ciente de que, se for detectada falsidade na declaração, estarei sujeito(a) às penalidades previstas

em lei.

Data:........................................

Assinatura: ______________________



FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE INDÍGENA

PROCESSO SELETIVO PPGCS/UNIFESP - MESTRADO - 2021

Eu.......................................................................................................RG...................

CPF ...................................declaro, para o fim específico relativo à política de ações afirmativas do

edital do PROCESSO SELETIVO PPGCS - MESTRADO - 2021 do Programa de Pós-Graduação em Ciências

Sociais  da  Universidade  Federal  de  São  Paulo,  meu  pertencimento  ao  povo

indígena............................................e que sou residente no Brasil.

Estou ciente de que, se for detectada falsidade na declaração, estarei sujeito(a) às penalidades previstas

em lei.

Data:.....................................................

Assinatura:_______________________



FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL

PROCESSO SELETIVO PPGCS/UNIFESP - MESTRADO - 2021

Eu.......................................................................................................RG...................

CPF ...................................declaro, para o fim específico relativo à política de ações afirmativas do

edital do PROCESSO SELETIVO PPGCS - MESTRADO - 2021 do Programa de Pós-Graduação em Ciências

Sociais  da Universidade Federal  de  São Paulo,  que estou apto(a)  a  concorrer  à vaga destinada aos

candidatos autodeclarados negros.

Estou ciente de que, se for detectada falsidade na declaração, estarei sujeito(a) às penalidades previstas

em lei.

Data:................................................

Assinatura:_______________________


