UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA INSTITUTO DE CIÊNCIAS
SOCIAS DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

RESOLUÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO Nº 03/12

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação do Departamento de
Sociologia, no uso de suas atribuições regimentais,

RESOLVE:

A seleção de mestrado será composta por:
1)
uma prova teórico-metodológica, de caráter classificatória e
eliminatório, em sociologia na qual deverão ser exigidos que os candidatos demonstrem
capacidade descritiva e de relação entre os conceitos teórico-metodológicos básicos da
sociologia. Tendo em vista que a prova deverá se ater ao autores efetivamente trabalhados nos
cursos de ciências sociais foi definido que a bibliografia para esta prova deve conter obras dos
seguintes autores: Marx. Weber, Durkheim, Parsons, Bourdieu, Giddens, Elias e Goffman.
Cada comissão de seleção definirá anualmente quais dentre estes autores serão cobrados e
também os artigos ou capítulos de livros que deverão ser lidos. De modo a não sobrecarregar
os candidatos, esta comissão também sugere que não sejam utilizadas obras inteiras ou muito
extensas. Ao elaborar o conjunto de questões da prova a banca deverão elaborar também
roteiro básico de resposta. Cada prova deverá ser avaliada, ao menos, por três membros da
banca;
2)
Prova de Projeto de Pesquisa, de caráter eliminatório e classificatório.O
projeto terá um máximo de 10 páginas (que serão apresentados no edital na forma de número
de palavras), e deverá ser apresentado na seguinte forma: introdução, revisão da literatura
pertinente, definição do objeto de estudo, procedimentos de pesquisa e bibliografia. O projeto
de pesquisa receberá, ao menos, uma nota da linha de pesquisa e outra de um membro da
comissão de seleção.
3)
Prova oral, de caráter classificatório e eliminatório, avaliando a
trajetória acadêmica, a pertinência do projeto de pesquisa, a disponibilidade do candidato para
cursar a pós-graduação. A avaliação deverá ser feita por meio de uma tabela que atribua pesos
e notas para cada um dos itens acima e que permita a maior o objetivação possível (para casos
de recurso) dos resultados desta prova.
4)

prova de língua estrangeira, de caráter apenas eliminatório;
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5)

A comissão de seleção será composta por cinco membros.

6)
A seleção de mestrado deverá ser iniciada na segunda semana letiva do
segundo semestre do ano.
7) O edital deverá ser divulgado no mês de março.
Brasília, 17 de janeiro de 2012
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