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Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Humanas, Letras e  Artes 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia 

 

Edital 001/2013 

Seleção para os Cursos de Mestrado e Doutorado - Ingresso 1° Semestre 
de 2014 

 

O presente Edital fixa normas, datas, provas e vagas para o processo seletivo dos Cursos de 
Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-graduação em Sociologia, do Setor de Ciências 
Humanas, Letras e Artes da UFPR, para Ingresso no primeiro semestre de 2014.  

 
A) Curso de Mestrado em Sociologia: 
 
1 – Inscrições:  
Os candidatos ao Curso de Mestrado em Sociologia deverão realizar sua inscrição na 
secretaria do Programa de Pós-graduação em Sociologia, no Setor de Ciências 
Humanas, Letras e Artes, situado à Rua General Carneiro, 460, 9° andar, ou pelo 
correio e por procuração.  
Período de Inscrição: de 02/09/2013 a 14/10/2013 
Horário: de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 17h30.  
 
OBS.: As inscrições pelo correio devem ser postadas até o dia 14/10/2013. Inscrições 
postadas com data posterior a acima não serão aceitas. As inscrições por Procuração só 
serão aceitas se a Procuração for feita em Cartório. O endereço para correspondência 
é: 
UFPR / Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia 
Rua General Carneiro, 460, 9º andar 
CEP: 80060-150 – Curitiba/PR 
 
2 – Documentos para Inscrição no Curso de Mestrado: 
Os candidatos ao Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 
da Universidade Federal do Paraná, deverão entregar, no ato da inscrição os seguintes 
documentos: 
a) Formulário de inscrição (em anexo) devidamente preenchido; 
b) Fotocópia autenticada do Diploma de Graduação em Curso Superior; 
c) Fotocópia do Histórico Escolar de Graduação; 
d) Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF; 
e) Curriculum Vitae documentado, (fotocópia da titulação e comprovantes de 
experiência profissional, pesquisas e publicações) e de acordo com a estrutura da 
Plataforma Lattes do CNPq.  
f) Projeto de dissertação com 8 páginas, em 3 (três) cópias e dentro de uma das linhas 
de pesquisa do Programa e da temática de Pesquisa de um dos Professores que poderá 
assumir a orientação da dissertação. Uma cópia do projeto deve conter o nome do 
candidato e duas sem o nome do candidato. Inscrições com projetos que não 
satisfazem essas exigências, não serão homologadas pelo colegiado do Programa. 
Após a homologação pelo Colegiado será publicada em edital a relação com os 
candidatos que tiveram suas inscrições aceitas; 
g) Uma folha com resumo do projeto (até 15 linhas), contendo: título do projeto; tema 
e linha de pesquisa (não colocar nome) 
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h) Atestado de exame de suficiência em uma língua estrangeira (INGLÊS ou 
FRANCÊS).  O exame deverá ter sido realizado em cursos oficiais credenciados pelo 
MEC e tem prazo de validade até 5 anos.   

Obs.: Caso, o candidato não tiver ao atestado até o ato da inscrição deverá realizar 
exame de suficiência na primeira oportunidade após a inscrição, no primeiro semestre 
de 2014, segundo o calendário do Núcleo de Concursos da UFPR.  

            i) Foto 3x4 cm; 
j ) Fotocópia do comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 
75,00 (setenta e cinco reais).  Para pagamento da taxa de inscrição para o processo 
seletivo no curso, o candidato deverá acessar o link: 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp 
 
· Então aparecerá a seguinte tela: 
· Preencher apenas os campos com números, que os nomes aparecem 
automaticamente. 
UG153079  Gestão 15232   Nome da Unidade UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANA    Recolhimento / Código 28911-6  Descrição do Recolhimento  
SFIN/SREPUG SERVICOS EDUCACIONAIS 
· Clique em Avançar. 
· Na tela abaixo, preencher conforme modelo, 
· Para o campo “número de referência” o candidato deverá preencher: 1515831305 
. Obs.: O vencimento deverá ser até 14/10/2013 (último dia de inscrição).  
Siga o preenchimento do formulário para gerar a Guia de Recolhimento da 
União-GRU para posteriormente ser feito o pagamento.  
   
  Será dada isenção da taxa de inscrição a candidatos que comprovarem a situação de 

carência. Os pretendentes devem apresentar o formulário preenchido junto com cópia da 
declaração de imposto de renda do último exercício. Não haverá devolução do valor 
referente às inscrições em hipótese alguma.   

Publicação das Inscrições Homologadas pelo Colegiado: 21/10/2013 
 

            3 – Linhas de Pesquisa do programa de Pós-graduação em Sociologia, 
orientadores, e temática de pesquisa: consultar os anexos 1 e 2 deste Edital 

 
4 – Da Banca de Seleção: 
4.1 – A Banca de Seleção designada pelo Colegiado do Programa será composta por 4 
(quatro) professores do Programa, sendo 3 (três) titulares e 1 (um) suplente. É 
competência da Banca de Seleção: a) organizar e aplicar a prova escrita; b) definir os 
critérios de análise dos projetos; c) definir os critérios para análise do currículo dos 
candidatos e proceder à análise destes; d) estabelecer os critérios e realizar as 
entrevistas com os candidatos.  

4.1.1 – Para análise dos projetos a banca deverá solicitar a participação dos 
docentes das linhas de pesquisa do Programa;  

4.1.2 – Para a entrevista dos candidatos a Banca deverá solicitar a participação 
dos possíveis orientadores de mestrado. 

4.1.3 – É competência da Banca de Seleção atribuir nota para cada prova e para 
cada candidato e publicar em edital em local público a relação dos candidatos 
aprovados em cada prova, sem a respectiva nota. 

4.1.4 – Calcular as médias e encaminhar o resultado final para apreciação pelo 
Colegiado. 

4.1.5 – Após a homologação dos resultados finais pelo Colegiado do Programa 
a Banca de Seleção deverá tornar pública, a relação dos candidatos aprovados, por 
ordem de classificação, sem as médias finais;     
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4.1.6 – Após a apreciação do Colegiado do Programa a Banca de Seleção 
deverá fornecer à Coordenação do Programa o resultado final com as notas alcançadas 
por cada candidato em cada prova, bem como a classificação dos mesmos.    

4.1.7 – A pedido de cada candidato a Secretaria do Programa fornecerá as 
médias de cada prova, bem como a média final alcançada no processo de seleção o que 
poderá ocorrer somente após findo o processo de seleção. 

 
5 – Das Provas:  
As provas para o Curso de Mestrado, todas eliminatórias, são as seguintes: 

 a) Análise do Projeto; b) Prova Escrita; c) Análise do Currículo e d) Entrevista. 

5.1) Análise do Projeto de Dissertação 

Esta prova é eliminatória. 

 
Estrutura do projeto de dissertação:  

a) Nome do autor (em uma cópia); 
b) Título; 
c) Linha de pesquisa e temática de pesquisa do orientador; 
d) Resumo (até 15 linhas); 
c) Definição do tema e delimitação do objeto de estudo; 
d) Justificativa; 
e) Objetivos; 
f) Revisão da literatura; 
g) Metodologia; 
h) Bibliografia.  

O Projeto de Dissertação não deve ultrapassar 8 páginas, incluindo referências e 
bibliografia. 

O Projeto de Dissertação será avaliado em função do conteúdo, da aderência a uma 
das linhas de pesquisa do programa e da temática de pesquisa de um dos professores 
orientadores. Projetos sem estes requisitos não serão aceitos, sendo o candidato 
reprovado. No final deste Edital nos anexos 1 e 2 constam as linhas de pesquisa, a 
relação dos orientadores, a temática de pesquisa e o número de vagas oferecidas por 
cada um dos orientadores. 

Publicação dos Resultados da Análise dos projetos de Dissertação: 08/11/2013 

5.2) Prova Escrita 

Esta prova é eliminatória. 

A prova escrita versará sobre temas da sociologia, constantes da bibliografia indicada 
para seleção. Será vedada a utilização de qualquer material para consulta durante a 
prova. 

Estarão habilitados para realizar a prova escrita os candidatos que obtiverem média 
igual ou superior a sete (7,0) na análise do Projeto.  A relação dos candidatos 
habilitados para realizar a prova escrita será fixada em Edital com no mínimo vinte e 
quatro (24) horas de antecedência de sua realização. Os candidatos que não 
comparecerem no dia, local e hora marcada para realização da prova escrita, estarão 
eliminados do processo de seleção. 

Data da prova Escrita: 11/11/2013 

Divulgação da Relação dos candidatos aprovados na Prova Escrita: 18/11/2013 
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5.3) Análise de Currículo 

Esta prova é eliminatória 

A análise de Currículo será feita de acordo com os critérios estabelecidos pela banca 
de seleção. Os critérios estabelecidos serão publicados em edital antes da 
realização da prova.  Serão considerados para análise os documentos comprobatórios 
do Curriculum Vitae entregues no ato da inscrição. 

Serão considerados habilitados para a entrevista os candidatos que obtiveram média 
igual ou superior a 7,0 (sete inteiros), nesta prova. A relação dos candidatos 
habilitados para realizar a Entrevista será fixada em Edital com no mínimo vinte e 
quatro (24) horas de antecedência de sua realização. Os candidatos que não 
comparecerem no dia, local e hora marcada para realização da Entrevista, estarão 
eliminados do processo de seleção.  

Divulgação da relação dos candidatos aprovados na Análise de Currículo: 
25/11/2013 

5.4) Entrevista  

Esta Prova é Eliminatória 

A entrevista versará sobre o projeto de dissertação, o curriculum vitae, a formação do 
candidato e o conhecimento em profundidade da teoria sociológica.  Não há limite 
mínimo ou máximo de tempo para a duração da entrevista. 

Data de realização das Entrevistas: de 27 a 30/ 11/2013 

 
6 – Resultados da seleção 
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média final superior ou 
igual a sete em cada uma das provas. Caberá a banca estabelecer a classificação dos 
candidatos em ordem decrescente, conforme o número de vagas oferecidas neste 
edital. A média final será obtida pela média aritmética das notas obtidas nas provas: 
Análise do Projeto; Prova Escrita; Análise de Currículo e Entrevista.  

 
7 – Da Classificação dos Candidatos 
Serão considerados classificados e terão direito a vaga os candidatos que obtiverem as 
maiores médias dentre os aprovados, até o preenchimento do número de vagas 
oferecidas neste edital. 

Publicação dos Resultados Finais da Seleção: até dia 06/12/2013 
 
7.1- Vagas 
Serão oferecidas até 30 (trinta) vagas, de acordo com a disponibilidade dos 
professores-orientadores, que serão preenchidas de acordo com a qualidade dos 
projetos apresentados, e o desempenho dos candidatos. Desta forma o Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia, reserva-se o direito de não preenchê-las em sua 
totalidade desde que não haja candidatos classificados pela Banca de Seleção em 
número suficiente. Informações mais detalhadas ver os anexos 1 e 2 do presente 
Edital. 

7.2 – Critérios de Desempate: 
Serão os seguintes os Critérios de desempate: 
Critério n°1 – Titulação (graduação) em Sociologia ou Ciências Sociais (Sociologia, 
Ciência Política, Antropologia); 
Critério n° 2- Maior nota na prova escrita; 
Critério n° 3 – Maior experiência de pesquisa em Sociologia, Ciência Política ou 
Antropologia; 
Critério n° 4 – Maior nota na entrevista;  
Critério n° 5 – Maior nota no projeto. 
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8 – Bibliografia  sugerida  para a prova escrita (Mestrado) 

 
BOURDIEU, Pierre. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 1990. p.15-73; p.77-118; 
p.149-180; 207-220. (Itinerário, I parte; Confrontações, II Parte;  Abertura, III Parte.). 
DURKHEIM, Emile. As regras do método sociológico. 4a ed.. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1966. p.1-24. (Cap. I e II). 
ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.  
(V.2, parte II; Síntese – Sugestões para uma Teoria de Processos Civilizadores). 
GIDDENS, Antony. A transformação da intimidade, sexualidade, amor e erotismo 
nas sociedades modernas. São Paulo: UNESP, 1993. 
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade 
deteriorada. 4ª  ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1988. (Cap. I, p 11-50 
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. (Liv Sovik, 
org.). Belo Horizonte: Editora UFMG. 2003. p.131-246. (Parte II. Marcos 
para os Estudos Culturais). 
GIDDENS, Antony. As conseqüências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1993.  
MARX, Karl. Ilustração da lei geral da acumulação capitalista In: O Capital. São 
Paulo: Nova Cultural, 1985. p. 45-78, (Livro I, cap.XIII,item 5).  
WEBER, Max. A ciência como vocação. In: _____. Ciência e política: duas 
vocações. São Paulo: Cultrix, 1972. 

 
 

 

B) Curso de Doutorado em Sociologia: 

1 – Inscrição 

Os candidatos ao Curso de Doutorado em Sociologia deverão realizar sua inscrição 
na secretaria do Programa de Pós-graduação em Sociologia, no Setor de Ciências 
Humanas Letras e Artes, Rua General Carneiro, 460, 9° andar ou pelo correio e por 
procuração.  
Período de Inscrição: de 02/09/2013 a 14/10/2013 
Horário: de segunda à sexta-feira, das 13:30 às 17:30.  
 
OBS.: As inscrições pelo correio devem ser postadas até o dia 14 de outubro 2013. 
Inscrições postadas com data posterior a esta data não serão aceitas. As inscrições por 
Procuração só serão aceitas se a Procuração for feita em Cartório.  O endereço para 
correspondência é: 
UFPR / Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia 
Rua General Carneiro, 460, 9º andar 
CEP: 80060-150 – Curitiba/PR 

 

 
2 – Documentos para Inscrição 

Os candidatos ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia  
da Universidade Federal do Paraná deverão entregar, no ato da inscrição, os seguintes 
documentos: 
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (em anexo); 
b) Fotocópia autenticada do Diploma ou equivalente de Mestre em Sociologia ou 
Áreas afins. Em casos excepcionais, candidatos sem esta titulação (desde que 
devidamente comprovada a experiência e qualidade científica ou técnica equivalente 
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ao curso de Mestrado), terão sua inscrição submetida à comissão de seleção para 
deferimento no prazo máximo de 7 dias úteis após o encerramento das inscrições; 
c) Fotocópia do Histórico do Curso de Mestrado; 
d) Fotocópia da Carteira de Identidade; 
e) Fotocópia do CPF; 
f) Curriculum Vitae documentado (fotocópia da titulação e experiências profissionais, 
pesquisas e publicações) apresentado de acordo com a Plataforma Lattes  do CNPq.  
g) Um exemplar de cada trabalho publicado (quando houver); 
h) Um exemplar da dissertação de Mestrado (este item será dispensado quando a 
dissertação foi transformada em livro e publicada). Nesse caso, apresentar um 
exemplar do livro; 
i) Carta na qual exponha as razões de sua candidatura, com indicação da 
disponibilidade real de tempo para dedicação ao Curso e dos recursos financeiros 
disponíveis para sua manutenção; 
j)  Projeto de Tese em três (3) cópias, com até 15 páginas, sobre tema dentro de uma 
das Linhas de Pesquisa do Programa ou da temática de Pesquisa de um dos 
Professores que poderá assumir a orientação da tese. Uma cópia do projeto de tese 
deve conter o nome do candidato e duas sem o nome do candidato. Inscrições com 
projetos que não satisfazem essa exigência, não serão homologadas pelo colegiado do 
Programa. Após a homologação pelo Colegiado será publicada em edital a relação 
com os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas. 
k) Uma folha com resumo do projeto (até 15 linhas), contendo: título do projeto; tema 
e linha de pesquisa (não colocar nome); 

l) Atestado de exames de suficiência em dois entre os seguintes idiomas estrangeiros: 
FRANCÊS ou INGLÊS. Os exames deverão ter sido realizados em cursos oficiais 
credenciados pelo MEC e tem prazo de validade até 5 anos.  

Caso, o candidato não tiver ao atestado até o ato da inscrição deverá realizar os 
exames de suficiência na primeira oportunidade após a inscrição, no primeiro semestre 
de 2014, segundo o calendário do Núcleo de Concursos da UFPR.  
m) 1 foto 3x4 cm 
n) Fotocópia do comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 
75,00 (Setenta e cinco reais). Para pagamento da taxa de inscrição para o processo 
seletivo no curso, o candidato deverá acessar o link: 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp 
 
· Então aparecerá a seguinte tela: 
· Preencher apenas os campos com números, que os nomes aparecem 
automaticamente. 
UG153079   Gestão 15232   Nome da Unidade UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANA    Recolhimento / Código 28911-6  Descrição do Recolhimento  
SFIN/SREPUG SERVICOS EDUCACIONAIS 
· Clique em Avançar. 
· Na tela abaixo, preencher conforme modelo, 
· Para o campo “número de referência” o candidato deverá preencher: 1515841305 
. Obs.: O vencimento deverá ser até 14/10/2013 (último dia de inscrição).  
Siga preenchimento do formulário para gerar a Guia de Recolhimento da União-
GRU para posteriormente ser feito o pagamento.  
 
Será dada isenção da taxa de inscrição a candidatos que comprovarem a situação de 
carência. Os pretendentes devem apresentar o formulário preenchido junto com cópia 
declaração de imposto de renda. Não haverá devolução do valor referente às inscrições 
em hipótese alguma.  
n) Inscrição de Candidatos sem Dissertação de Mestrado Defendida  
Candidatos que ainda não concluíram o mestrado poderão se inscrever e se aprovados 
deverão comprovar através de documento oficial (ata da defesa da dissertação) que a 
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mesma foi realizada em data anterior ao período de matrícula estabelecido para o 
primeiro semestre de 2014. A não apresentação deste comprovante com um 
exemplar da dissertação aprovada, implica na perda incondicional da vaga. 
 
Publicação da relação das inscrições homologadas pelo Colegiado: dia 21/10/2013 

 
3 – Da Banca de Seleção  
A Banca de Seleção designada pelo Colegiado do Programa, será composta por 4 
(quatro) professores do Programa, sendo (3)três titulares e (1) um  suplente. É 
competência da Banca de Seleção: a) definir os critérios de análise dos projetos, b) 
definir os critérios para analise do currículo dos candidatos; c) proceder à análise dos 
currículos; d) estabelecer os critérios e realizar as entrevistas. 
3.1- Para análise dos projetos a banca deverá solicitar a participação dos demais 
docentes do Programa. 
3.2 – Para a entrevista dos candidatos a Banca deverá solicitar a participação dos 
possíveis orientadores de Tese. 
3.3 - É competência da Banca de Seleção atribuir nota para cada prova e para cada 
candidato e publicar em Edital em local público e meio eletrônico a relação dos 
candidatos aprovados em cada prova, sem a respectiva nota;  
3.4 - Calcular as médias e encaminhar o resultado final para apreciação pelo 
Colegiado. 
3.5 – Após a homologação dos resultados finais pelo Colegiado do Programa a Banca 
de Seleção deverá publicar os resultados, em edital em local público a relação dos 
candidatos aprovados, por ordem de classificação, sem as médias finais;  
3.6 - Após a apreciação do Colegiado do Programa a banca de Seleção deverá fornecer 
à Coordenação do Programa o resultado final com as notas de alcançadas por cada 
candidato em cada prova, bem como a classificação dos mesmos.  
3.7. – A pedido de cada candidato a Secretaria do programa fornecerá as médias de 
cada prova, bem como a média final alcançada no processo de seleção, somente após 
findo o processo de seleção. 
 
 
4 – As Linhas de Pesquisa e Temáticas de Pesquisa dos Orientadores encontram-
se nos Anexos 1 e 2 deste Edital 

 
5 – Das Provas: 
O processo Seletivo é composto pelas seguintes provas, todas elas eliminatórias: a) 
Análise do Projeto de Tese; b) Prova Escrita; c) Análise do Currículo e d) Entrevista 
com o Candidato.  
 
5.1) Análise do Projeto de tese  
 
Esta é Prova Eliminatória 
 
O projeto de tese deve ser apresentado em três cópias, sendo uma com o nome do 
candidato e duas sem o nome. Estrutura do Projeto:  
a) Nome do autor;  
b) Título;  
c) Linha de Pesquisa e Temática de Pesquisa do orientador 
d) Resumo (até 15 linhas)  
e) Definição do tema e delimitação do objeto de estudo;  
f) Justificativa;  
g) Objetivos;  
h) Revisão da literatura;  
i) Metodologia;  
j) Bibliografia.  
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O Projeto de Tese não deve ultrapassar 15 páginas, incluindo referências e 
bibliografia. 
 
Serão considerados habilitados para a análise de currículo os candidatos que obtiveram 
média igual ou superior a 7,0 (sete inteiros), nesta prova. A relação dos candidatos 
habilitados será fixada em Edital com no mínimo vinte e quatro (24) horas de 
antecedência de sua realização.  
 
Data de Publicação do Resultado da Análise do Projeto de Tese: dia 08/11/2013 

 

5.2) Prova Escrita 

Esta prova é eliminatória. 

A prova escrita versará sobre temas da sociologia, constantes da bibliografia sugerida 
para seleção. A bibliografia sugerida se encontra no Anexo 3 deste Edital.  

Será vedada a utilização de qualquer material para consulta durante a prova. 

Estarão habilitados para realizar a prova escrita os candidatos que obtiverem média 
igual ou superior a sete (7,0) na análise do Projeto.  A relação dos candidatos 
habilitados para realizar a prova escrita será fixada em Edital com no mínimo vinte e 
quatro (24) horas de antecedência de sua realização. Os candidatos que não 
comparecerem no dia, local e hora marcada para realização da prova escrita, estarão 
eliminados do processo de seleção. 

Data da prova Escrita: dia 11/11/2013 

Divulgação da Relação dos candidatos aprovados na Prova Escrita: dia 
18/11/2013  
 
5.3) Análise de Currículo 
 
Esta Prova é eliminatória  
 
A análise de Currículo será feita de acordo com os critérios estabelecidos pela Banca 
de Seleção. Os critérios estabelecidos pela Banca de Seleção serão publicados em 
edital antes da realização da análise. Serão considerados para análise os documentos 
comprobatórios do curriculum vitae, entregues no ato da inscrição. 
 
Serão considerados habilitados para a entrevista os candidatos que obtiverem média 
igual ou superior a 7,0 (sete inteiros), nesta prova. A relação dos candidatos 
habilitados para realizar a Entrevista será fixada em Edital com no mínimo Vinte e 
quatro (24) horas de antecedência de sua realização. Os candidatos que não 
comparecerem no dia, local e hora marcada para realização da Entrevista, estarão 
eliminados do processo de seleção.  
 
Data de publicação dos Resultados da Análise de Currículo: dia 25/11/2013  

 
5.4) Entrevista 
 
Esta Prova é eliminatória 
 
A entrevista versará sobre o projeto de tese, o currículum vitae, a formação do 
candidato, e conhecimento em profundidade da teoria sociológica.  Não há limite 
mínimo ou máximo de tempo para entrevista. 
Serão considerados aprovados nesta prova os candidatos que obtiver média igual ou 
superior a 7,0 (sete inteiros).  
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Realização das Entrevistas: de 27 a 30/11/2013 

 
6 – Resultados da seleção 
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem em cada uma das provas 
média igual ou superior a sete (7,0) e média final superior ou igual a sete (7,0).  
Caberá a banca estabelecer a classificação dos candidatos em ordem decrescente, 
conforme o número de vagas oferecidas neste edital. A média final, será a  média 
aritmética das notas obtidas nas três provas.  

  
7 – Vagas: Serão oferecidas até 33 (trinta e três) vagas, de acordo com a 
disponibilidade dos professores-orientadores, da qualidade dos projetos apresentados e 
do desempenho do candidato. Desta forma o Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia, reserva-se o direito de não preenchê-las em sua totalidade desde que 
não haja candidatos classificados pela Banca de Seleção em número suficiente. 
Informações mais detalhadas ver os anexos 1 e 2 do presente Edital. 
 
8 – Da Classificação dos Candidatos 
Serão considerados classificados e terão direito a vaga os candidatos que obtiverem as 
maiores médias dentre os aprovados, até o preenchimento do número de vagas 
oferecidas constantes deste edital. 
 
Data de Publicação dos Resultados Finais da Seleção: até o dia 06/12/2013 

 
9 – Critérios de Desempate: 
Serão os seguintes os Critérios de desempate: 
Critério n° 1 – Titulação (Mestrado) em Sociologia ou Ciências Sociais (Sociologia, 
Ciência. Política, Antropologia) ; 
Critério n° 2 – Maior nota na prova escrita; 
Critério n° 3 –Maior experiência de pesquisa e/ou docência em Sociologia, Ciência 
Política ou Antropologia; 
Critério n° 4-Maior nota na entrevista; 
Critério n° 5- Maior nota no projeto 

 

Bibliografia Sugerida para a Prova Escrita para o Curso de Doutorado 
  

1. Bibliografia geral 

BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernização Reflexiva. São      
Paulo: UNESP, 1997. 
BOURDIEU, Pierre. A Dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 
BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas: sobre a teoria da ação. Campinas, São Paulo : 
Papirus, 1996. 
DURKHEIM, Emile. As regras do método sociológico. 4. ed. São Paulo:Companhia 
Editora Nacional, 1966. p. 1-24. 
ELIAS, Norbert; SCOTSON, John L. Os Estabelecidos e os outsiders: sociologia das 
relações de poder de uma comunidade.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2000.  
______. A Sociedade de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 5a.ed. São Paulo: Edições Loyola, 1999. 
_____. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1995. 
GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991.  
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 
4.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1988. 
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: 
Editora UFMG. 2003. p.131-246. (Parte II. Marcos para os Estudos Culturais). 
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MARX, Karl. ([1852]. O 18 Brumário de Louis Bonaparte. 2a edição. Lisboa: Editora 
Avante, 1984. 
SIMMEL, G. "O Dinheiro na Cultura Moderna", in: Simmel e a 
Modernidade. SOUZA, J. Öelze. (23-40). Brasília : Ed. Universidade de 
Brasília. 2005. 
TOURAINE, Alain. Crítica da modernidade. Petrópolis: Vozes, 1994.  
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Abril 
Cultural, 1980. 
______.  Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1974. 

 
2. Bibliografia temática 

 
2.1. Instituições e Poder 
MARSHALL, T.H. (1967) Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro. Zahar 
Editores 
FAORO, Raymundo. (1982) Os Donos do Poder. Globo.  

 
2.2. Produção e circulação do pensamento social brasileiro 
FERNANDES, F. Revolução burguesa no Brasil. São Paulo: Globo, 2006. 
FREYRE, G. Sobrados e Mucambos. SP: Global, 2004. (Introdução à 2ª edição, caps. 
1 e 2) 
HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. (caps. 
‘O homem cordial’ e ‘Nossa revolução’) 
MANNHEIM, K. “O problema da sociologia do conhecimento”. In: MANNHEIM, K, 
MERTON, R. MILLS, Wright. Sociologia do conhecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 
1967. 

 
2.3. Trabalho,inovações organizacionais e inclusão social 
 
ARAUJO, Clara; SCALON, Celi . (org.).  Gênero, família e trabalho  no Brasil.  Rio 
de Janeiro: FGV, 2007 
CASTEL, Robert.  As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. 
Petrópolis: Vozes, 1998. [Caps. 7, 8 e Conclusão, p. 415-611) 
DURKHEIM, Émile. A divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
(Introdução e capítulo I)  
MARX, K.  O capital. São Paulo: Abril Cultural, 1985, v. 1, livro 1 [Caps. I, XII e 
XIII] 
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Abril 
Cultural, 1980. 

 
2.4. Cultura, comunicação  e sociabilidade 

 
BOURDIEU, P. WACQUANT, L. Una invitación a la sociologia reflexiva. 
"La práctica de la sociologia reflexiva" (301-358). Buenos Aires : 
Siglo XXI Editores, Argentina, 2005. 
WACQUANT, L. Corpo e Alma. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003. Primeira 
Parte 
CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária,  4 ed. 1985. 
ELIAS, N. A Sociedade dos Indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1994 
MARTIN-BARBERO, J. Dos Meios às mediações - comunicação, cultura e 
hegemonia. "Os métodos: dos meios às mediações" (270-334).  Rio de 
Janeiro : Ed. UFRJ, 2001. 
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2.5. Gênero, corpo,  sexualidade e saúde. 
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de 
Janeiro: Civilização brasileira, 2003. 
RUBIN, Gayle. " O Tráfico de Mulheres: notas sobre a economia política dos 
sexos".  (texto clássico, tradução ao português disponível on line 
http://pt.scribd.com/doc/60100962/Gayle-Rubin-O-Trafico-de-Mulheres-notas-sobre-
a-economia-politica-do-sexo)  
MISKOLCI Richard Miskolci. (2009) “A Teoria Queer e a Sociologia: o desafio de uma 

analítica da normalização.”  Revista Sociologias, Porto Alegre: UFRGS. Junho, n.1, p.150-182. 

ISSN 1517-4522. 

SOLEY-BELTRAN, Patrícia. Transexualidad y la matriz heterosexual: un estudio 
crítico de Judith Butler. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2009. p.13-223 

 
2.6. Ruralidade e meio ambiente 
ALMEIDA, A. W. B. e SOUZA, R. M. (org.) 2009. Terras de Faxinais. UEA. 
FLORIANI, Dimas. Conhecimento, meio ambiente e globalização. 1. ed. 
Curitiba: Juruá (co-edição) com PNUMA do México, 2004. v. 1. 173 p. 
LEFF, Enrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade,complexidade, 
poder. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
LATOUR, Bruno. Ciência em ação.São Paulo.Unesp, 2000 
WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. O Mundo rural como espaço de vida: 
reflexões sobre a propriedade da terra, agricultura familiar e ruralidade. Porto Alegre: 
UFRGS, 2009 

 
  2.7. Cidadania, migrações e circulação internacional das idéias 

FAUSTO, Boris Orgs). Fazer a América. São Paulo: EdUSP, 2000, pp. 9-31. 
FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
MACHADO DA SILVA, L. A (org.) Vidas sob cerco: violências e rotina nas 
favelas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 
OLIVEIRA, Lúcia L. O Brasil dos imigrantes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2001. 
 
2.8. Sociedade e política nas democracias contemporâneas. 
DAHL, Robert A.. Poliarquia. São Paulo, Edusp 1997. 
MARCH, James G. e OLSEN, Johan P. Neo-institucionalismo: fatores organizacionais 
na vida política. Revista de Sociologia e Política, 2008 .Nov., vol.16, n. 31, p.121-142.  
MARX, K . O 18 brumário de Louis Bonaparte. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
SCHUMPETER, Joseph.  Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro : 
Zahar,1984. Parte IV.  
WEBER, Max. A Instituição Estatal Racional e os Modernos Partidos Políticos e 
Parlamentares (Sociologia do Estado). In: _____. Economia e Sociedade. Brasília : 
Editora da UnB, 1999 V. II, p. 517-580. 
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ANEXOS AO EDITAL 001/2013 – Seleção para os Cursos de Mestrado e 
Doutorado em Sociologia – Programa de Pós-graduação em Sociologia UFPR – 

Ingresso no 1° Semestre de 2014 

 
Anexo 1: Linhas de Pesquisa, Núcleos, Grupos de Pesquisa e Projetos de Pesquisa  

em Desenvolvimento do Programa de Pós-graduação em Sociologia 

1 – Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-graduação em Sociologia: 

Para os Cursos de Mestrado e Doutorado são as seguintes as linhas de pesquisa: 

 

1.1. Instituições e Poder 

Essa linha de pesquisa concentra suas atividades de pesquisa em dois campos 
fundamentais: política brasileira contemporânea e história política.  

1.1.1. Núcleo de Estudos Paranaenses: 

Pesquisa em andamento: a) Classe dominante e poder legislativo no Paraná; b) Análise 
comparada de políticas públicas 

 

1.2. Cultura, Comunicação e Sociabilidades 

Essa linha de pesquisa abrange estudos sobre os processos de 
produção, difusão e circulação de significados e modos de vida na 
sociedade atual. Investiga a multiplicidade de formas e conteúdos 
gerados na contemporaneidade, marcados por mudanças significativas na 
construção e na experiência do espaço, do tempo e de formas de 
sociabilidade. Contempla perspectivas teóricas que vão da sociologia 
histórica à teoria da prática tendo por referência a relação entre 
individuo e sociedade, ou ainda do agente e estrutura. Abrange desta 
forma os processos de mediações culturais inscritos nas teorias dos 
estudos socioculturais latino-americanos. Incorpora também à 
perspectiva de estudos da produção da memória social e seus diferentes 
significados e dimensões focando a dimensão da subjetividade e da 
identidade social. Envolve os temas que versam sobre os cenários da 
vida social, as estratégias de visibilidade, de reconhecimento e de 
distinção de diferentes grupos e agentes sociais, bem como suas formas 
de representação e auto-representação. Inscreve-se nos campos da 
sociologia da cultura, da comunicação, da música, da imagem e dos 
imaginários, da saúde, dos estudos socioculturais referentes ao esporte, a partir das 
abordagens da teoria social, de sua contribuição para a sociologia, sua "narrativa” 
sobre a modernidade e suas interfaces na análise da sociedade. 

1.2.1. Grupo de Estudos Imagem e Conhecimento: 

Pesquisa em andamento: a) Imagem e Conhecimento: Estudo da Memória dos 
Movimentos Sociais no Paraná; b) A Técnica e Arte Fotográfica: Espaço e Memória 
dos Fotógrafos de Curitiba. 

1.2.2. Grupo de Pesquisa em Sociologia da Saúde – CNPq/UFPR 

O Grupo de Pesquisa em Sociologia da Saúde está ligado à linha de Pesquisa Cultura, 
Comunicação e Sociabilidade. Reúne pesquisadores que se dedicam ao estudo das 
questões que envolvem as praticas culturais em saúde, aos sistemas e políticas 
públicas de saúde, às novas tecnologias médicas e as memórias e aos rituais de morte e 
sofrimento.  
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1.3. Trabalho, Inovações Organizacionais e Inclusão social. Desenvolve pesquisas 
sociológicas relativas às mudanças que tem marcado a sociedade no cenário de uma 
economia mundializada nas últimas décadas, no que se refere a: inovações no âmbito 
do trabalho e das organizações de trabalhadores/as e da inclusão social. Analise das 
formas de desigualdade social, da divisão social e sexual do trabalho e de gênero. 
Foca-se no mercado de trabalho e nos diversos espaços organizacionais e 
institucionais de trabalho, bem como, nas  formas  de integração  e inclusão  pelo 
acesso ao Bem Estar Social  nas  relações com o trabalho, com as políticas e com a 
construção das  identidades. As análises contemplam abordagens teórico-
metodológicas diversas, conforme o objeto a ser investigado. 

1.3.1. Grupo de Estudos Trabalho e Sociedade: 

Pesquisas em andamento: a) Redes de empresas, trabalho e relações de trabalho no 
setor de informática no Paraná; b) Trabalho, suas novas configurações na era flexível e 
o movimento associativo dos trabalhadores no Paraná. 

1.4. Produção e Circulação do Pensamento Social Brasileiro. 
Esta linha de pesquisa parte dos pressupostos fundamentais da sociologia do 
conhecimento para analisar a produção sociológica brasileira, principalmente aquela 
referida às ‘interpretações do Brasil’. Propõe uma reflexão acerca das condições nas 
quais emergem e são consagrados autores, temas e problemas no pensamento 
sociológico brasileiro, bem como suas formas de difusão. Espera-se contribuir não 
apenas para a compreensão sociológica das condições de produção das teorias sociais 
no Brasil, como também para o estudo e análise dos limites e possibilidades para a 
circulação social deste conhecimento, seja no mercado editorial, no meio artístico ou 
no sistema escolar. 
 
1.4.1. Núcleo de Estudos sobre Ciências Sociais e Sociedade no Paraná  

 
Pesquisas em andamento: 1) História das Ciências Sociais no Paraná; 2) Formação 
social e cultural no sul do Brasil; 3) Cinema e pensamento social no Brasil 

 

 
1.5. Ruralidades e Meio Ambiente  
Tem por objetivo estudar aspectos teórico-metodológicos e epistemológicos da 
construção do conhecimento em meio ambiente e desenvolvimento (relação 
sociedade-natureza); conflitos sócio-ambientais em escala local, nacional e 
internacional; políticas da natureza e novos temas emergentes (transgenia, 
biodiversidade, energias alternativas,etc.); globalização, governabilidade e regimes 
ambientais; a ressignificação de 'natureza' (meio ambiente) e 'desenvolvimento social' 
(sustentabilidade). Analisa-se também  os novos atores emergentes e questões 
socioambientais (camponeses, agricultores familiares, consumidores de alimentos, 
assentados, organizações sociais); as políticas públicas emancipatórias (ambiente e 
agroenergia); espaços sociais e diferentes estilos de vida. Os movimentos sociais rurais 
contemporâneos e do passado; as identidades, os conflitos e os processos de 
territorialidade dos povos e comunidades tradicionais (faxinalenses, quilombolas, 
indígenas, pescadores, cipozeiras, ilhéus, entre outros). 
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1.5.1. Centro de Estudos Rurais e Sócioambientais do Paraná: 

Pesquisas em andamento: a) Atores, Políticas e Saberes Socioambientais; b) Atores e a 
Reconstrução Social e Ambiental do Rural; c) Sociedade, Mercado, Produção e 
Consumo de Alimentos Ecológicos; d) Povos e Comunidades Tradicionais, 
Agroecologia e Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional; e) A Política dos 
Territórios da Cidadania; f) Agroecologia na França e no Brasil: entre redes 
científicas, movimentos sociais e políticas públicas; g) Teorias sócio-ambientais e 
interdisciplinaridade em alguns programas de pós-graduação no Brasil. 

 

1.6. Gênero, corpo, sexualidade e saúde.  

Desenvolve pesquisas sociológicas relativas aos referenciais analíticos, gênero, 
sexualidade, corpo, saúde e esporte, a partir das abordagens da teoria social e de sua 
contribuição à sociologia. Considera as narrativas sobre a modernidade e suas 
interfaces com a subjetividade, as redes de conhecimento e as políticas de 
engendramento dos processos dos corpos, da medicalização e da reprodução da vida. 
Analisa as interfaces entre as experiências dos sujeitos, as corporalidades, o sexo e a 
saúde.  Volta-se ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos e tecnológicos, às 
biopolíticas, às biotecnologias e aos quadros éticos/bioéticos. Aborda normatizações e 
patologizações nos contextos dos corpos, sexualidades, saúde e direitos, frente a 
instituições diversas; no campo mais amplo da sociedade e dos direitos. 

 
1.6.1 Núcleo  de estudos  de  gênero  da UFPR.  
Pesquisas em andamento: Epistemologías en  género, cultura y  educación en las  
realidades cubano-brasileras; Processos e valores na intervenção científico/tecnológica 
sobre gametas, embriões e filiações; A medida do horizonte: intervenção 
científico/tecnológica sobre maternidades, gametas, embriões e processos de filiações; 
Tecnologias Conceptivas: a natureza e os corpos para gênero e ciência   (foco  em  
especialidades  biomédicas,  formação,  expansão das  redes  de  especialistas, divisão  

sexual do trablalho e  gênero);    Gênero, corporalidades e subjetividades no mundo 
eqüestre;  A voz e a escuta: perspectivas de mulheres e perspectivas feministas na 
literatura, na arte e na teoria social contemporânea; Viajantes e migrantes:  
subjetividades femininas num mundo pós-colonial 

 
1.7. Cidadania, migrações e circulação internacional das idéias.  
Esta linha de pesquisa concentra investigações que têm em comum a preocupação com 
a cidadania em suas diversas dimensões. Tem como foco questões ligadas à violência, 
ao controle social, ao sistema prisional, aos direitos humanos e às migrações internas e 
internacionais, em seus aspectos políticos, econômicos e culturais. Tem sua atenção 
voltada ainda para estudos sobre pensamento brasileiro a partir da perspectiva das 
formas de controle social, da circulação/migração internacional das idéias e dos 
processos de recepção de autores e correntes científicas. A linha dedica especial 
atenção no que diz respeito à produção de material empírico, lócus do trabalho de 
campo e pesquisa documental, ao processo de formação do Brasil Meridional, e 
paranaense em particular. 
 
1.7.1 Grupo de estudos cidadania e migrações 
Temas de pesquisa: Imigração e cultura; imigração e Estado (políticas de cidadania e 
imigração); circulação internacional de idéias; pensamento latino-americano; 
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transferências culturais entre países latino-americanos e europeus; teoria sociológica; 
Brasil e Argentina: dimensões comparáveis 

 

1.8 Sociedade e Política nas Democracias Contemporâneas 
 

Esta linha de pesquisa produz investigações empíricas e teóricas sobre a relação entre, 
de um lado, os grupos organizados e, de outro, as instituições, os valores e os 
processos políticos das democracias contemporâneas. Deste modo, as pesquisas lidam 
com a ação política de grupos sociais e políticos, o processo decisório das políticas 
públicas, os movimentos sociais, o poder local, os condicionantes institucionais e as 
formas de representação e participação que marcam as democracias contemporâneas, 
com especial atenção para o caso brasileiro, nas suas dimensões local e nacional. Esta 
linha oferece vagas somente para o Doutorado. 
 
1.8.1.Núcleo de Pesquisa em Sociologia Política Brasileira: 

Pesquisas em andamento: a) Quem governa? Mapeando as Elites Políticas e 
Econômicas no Paraná Contemporâneo; b) Empresariado Instituições e Democracia; 
c) Elite econômica no Brasil em perspectiva comparada. 
 
1.8.2. Núcleo de Pesquisa Democracia e Instituições Políticas: 
Pesquisa em andamento: a) A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná: 
Comportamento Parlamentar e Processo Decisório na 14ª Legislatura. 

 

Anexo 2: Orientadores, Temáticas de Pesquisa e Vagas por Orientador nos 
Cursos de Mestrado (M) e Doutorado (D) oferecidas pelo Programa de Pós-
graduação em Sociologia, no Processo Seletivo de 2013 com Ingresso no 1° 

Semestre de 2014 

 

Alexandro Dantas Trindade  
Doutor em Ciências Sociais  
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, 2004 
Linhas de pesquisa: Produção e Circulação do Pensamento Social Brasileiro; Cultura, 
Comunicação e Sociabilidades 
Temática de Pesquisa: Sociologia do Conhecimento; Cinema e Pensamento Social no 
Brasil; Propriedade Territorial, Imigração e Trabalho Livre no Século XIX. 
Vagas: 2(M)   2(D)  

        
Alfio Brandenburg 
Doutor em Ciências Sociais  
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, 1997 
Linha de Pesquisa: Ruralidades e Meio Ambiente 
Temática de Pesquisa: Novos Atores na Reconstrução do Rural; Ecologização do 
Ambiente Rural; Formas Alternativas de Lazer; Juventunde Rural;  Produção e 
Consumo de Alimentos Ecológicos,  
Vagas: 1(M) 2(D) 
 
Ana Luisa Fayet Sallas 
Doutora em História  
Universidade Federal do Paraná - UFPR, 1997 
Linha de Pesquisa: Cultura, Comunicação  e Sociabilidade 
Temáticas de Pesquisa: Juventude: Cultura, Sociabilidade e Participação; 
Comunicação, Arte e Sociedade. 
Vagas:  2(M) 3(D) 
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Angelo José da Silva 
Doutor em História  
Universidade Federal do Paraná – UFPR, 2003 
Linhas de Pesquisa: Cultura, Comunicação e Sociabilidades; Instituições e Poder 
Temáticas de investigação: Cultura e Sociedade; Sociologia e Imagem;  Militância e 
Partidos Políticos 
Vagas: 4(M) 2(D)  
 
Benilde Maria Lenzi Motim 
Doutora em História  
Universidade Federal do Paraná - UFPR, 1999 
Linha de Pesquisa: Trabalho, Inovações  Organizacionais e Inclusão Social 
Temáticas de Pesquisa: novas configurações do trabalho e perfil dos trabalhadores nos 
sistemas flexíveis de produção; redes de empresas e organização do trabalho no setor 
de informática; mercado de trabalho, trabalho precário e políticas de inserção e 
qualificação para o trabalho 

  Vagas: 1(M)  1(D) 
 
Dimas Floriani 
Doutor em Sociologia  
Université Catholique de Louvain, 1991 
Linha de Pesquisa: Ruralidades e Meio Ambiente 
Temática de Pesquisa: Teorias sócio-ambientais e interdisciplinaridade em 
alguns programas de pós-graduação no Brasil; Epistemologia e Sociologia Ambiental 
Sociologia dos conflitos ambientais e da democratização na America Latina 
Vagas: 2(D) 
 
José Miguel Rasia 
Doutor em Filosofia e História da Educação  
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, 1987 
Linha de Pesquisa: Cultura, Comunicação e Sociabilidades 
Temática de Pesquisa: Sociologia da Medicina e da Saúde. 
Vagas: 2(M)  
 
Jose Luiz Fernandes Cerveira Filho 
Doutor em Ciências Sociais  
Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR, 2003  
Linha de Pesquisa: Ruralidades e Meio Ambiente 
Temáticas de Pesquisa: Crise Energética e  Agrocombustíveis. 
Vagas: 2(M)  
 
 
Luciana Fernandes Veiga  
Doutora em Ciência Política - IUPERJ  - 2001 
Linha de Pesquisa: Política e Sociedade nas Democracias Contemporâneas 
Temáticas de pesquisa: Mídia e Eleições; Comportamento Político; Poder Legislativo 
Vagas: 1(M) 1(D) 
 
Marcio Sérgio B. S. de Oliveira  
Doutor em Sociologia - Universidade de Paris V (Sorbonne), 1993 
Linha de Pesquisa: Cidadania, migrações e circulação internacional das idéias. 
Temáticas de Pesquisa: Migrações internacionais (imigração e emigração nas 
dimensões social, religiosa, educacional etc), história social do Brasil meridional, 
circulação internacional das idéias, pensamento social, imaginário, ensino e história 
das ciências sociais.  
Vagas: 1(M) e 1(D) 
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Maria Aparecida Cruz Bridi  
Linha de Pesquisa: Trabalho, Inovações  Organizacionais e Inclusão Social 
Temáticas de Pesquisa: Redes de empresas, trabalho e relações de trabalho no setor de 
informática no Paraná ; Trabalho, suas novas configurações na era flexível e o movimento 
associativo dos trabalhadores no Paraná; Qualificação para o trabalho e, Sindicalismo no 
Paraná 
Vagas: 2(M) 2(D) 
 
Maria Tarcisa da Silva Béga 
Doutora em Sociologia  
Universidade de São Paulo - USP, 2001 
Linhas de Pesquisa:Instituições e Poder;  Produção e Circulação do Pensamento 
Social Brasileiro. 
Temáticas de Pesquisa: Juventude: Cultura, Sociabilidade e Participação; Arte 
Literatura e Sociedade; Imaginário e Identidades Regionais; Análise Comparada de 
Políticas Públicas.  
Vagas: 2(D) Instituições e Poder; 1(D) Produção e Circulação do Pensamento 
Social Brasileiro. 
 
Marlene Tamanini 
Doutora em Ciências Humanas.  
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, 2003 
Linhas de Pesquisa: Gênero, Corpo, Sexualidade e Saúde;  
Trabalho, Inovações Organizacionais e Inclusão Social.  
Temáticas de Pesquisa: Tecnologias e biotecnologias conceptivas reprodutivas; 
maternidades, paternidades, trabalho, renda familiar; corpo, sexualidades, direitos 
sexuais e reprodutivos; questões vinculadas a gênero, bioética e saúde  
Vagas: 2(M); 1(D)  
 
 
Meryl (Miriam) Adelman 
Doutora em Ciências Humanas – Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas  
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 2004 
Linhas de Pesquisa: Gênero, corpo, sexualidade e saúde;  Migrações e circulação 
internacional de pessoas e idéias;  Cultura, comunicação e sociabilidades  
Temáticas de Pesquisa: Culturas e sociabilidades contemporâneas; trânsitos globais e 
presenças "glocais" de pessoas e idéias no mundo contemporâneo; gênero, corpo e 
subjetividade 
Vagas: 1(M);  1(D)  
 
 
Nelson Rosário de Souza 
Doutor em Sociologia  
Universidade de São Paulo - USP, 1999 
Linha de Pesquisa: Política e Sociedade nas Democracias Contemporâneas 
Temática de Pesquisa: Comunicação e sociedade  
Vagas: 2(M) 2 (D) 
 
Osvaldo Heller da Silva 
Doutor em Sociologia École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, 1993 
Linha de Pesquisa: Ruralidades e Meio Ambiente 
Temática de pesquisa: Movimentos Sociais Rurais; Comunidades e Povos 
Tradicionais 
Vagas: 1(M) 1(D) 
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Paulo Roberto Neves Costa  
Doutor em Ciências Sociais  
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, 2003  
Linha de Pesquisa: Política e Sociedade nas Democracias Contemporâneas 
Temática de Pesquisa: Empresariado, Democracia e reforma Política 
Vagas: 2(D) 
 
Pedro Rodolfo Bode de Moraes 
Doutor em Sociologia  
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro – IUPERJ, 2003  
Linha de Pesquisa: Cidadania, migrações e circulação as idéias. 
Temática de Pesquisa: Controle Social; Crime e Punição 
Vagas: 2(M) 2 (D) 
 
Renato Monseff Perissinotto  
Doutor em Ciências Sociais  
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, 1997 
Linha de Pesquisa: Política e Sociedade nas Democracias Contemporâneas 
Temática de pesquisa: Poder Judiciário 
Vagas: 1(D) 
 
Ricardo Costa de Oliveira 
Doutor em Ciências Sociais  
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, 2000 
Linha de Pesquisa: Instituições e Poder  
Temática de Pesquisa: Elites Paranaenses; Poder Legislativo; Política Local e 
Parentesco  
Vagas: 1(M) e  1(D) 
 
Simone Meucci 
Doutora em Sociologia 
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP - 2006 
Linha de Pesquisa: Produção e Circulação do Pensamento Social no Brasileiro. 
Temática de Pesquisa: Pensamento Social Brasileiro/ Ensino de Sociologia 
Vagas: 2(M) 2(D) 
 
Wanderley Marchi Júnior 
Doutor em Educação Física.  
Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP, 2001 
Linha de Pesquisa: Cultura, Comunicação  e Sociabilidades  
Temática de pesquisa: Esporte e Cultura 
Vagas: 1(M) 1(D) 

 

IMPORTANTE: O número de vagas constante neste anexo refere-se ao número 
máximo de vagas ofertadas nesta seleção e seu preenchimento está condicionado 
ao desempenho dos candidatos. Candidatos que não forem aprovados em todas as 
provas (ou seja, que não obtiverem media igual ou superior 7,0 –sete vírgula 
zero- em cada uma das provas serão considerados reprovados). Assim sendo o 
Programa de Pós-graduação em Sociologia da UFPR reserva-se o direito de não 
preencher todas as vagas constantes deste anexo.   
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Informações 
Universidade Federal do Paraná  
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia  
Rua General Carneiro, 460 sala 906 – Ed. D.Pedro I 
CEP 80060-150 - Curitiba - PR 
Tel./fax: (0 xx 41) 3360-5173 
Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 13:30h. às 17:30h.  
e-mail: pgsocio@ufpr.br 
homepage: http://www.pgsocio.ufpr.br 

 

 


