
Orientações para o Pós-Graduando em Sociologia

Mestrandos e Doutorandos de modo geral

O pós-graduando deve estar ciente das normas que orientam o curso de Pós-
Graduação em Sociologia, visando seu bom desempenho no curso . LER REGIMENTO,
RESOLUÇÕES  e demais informações que constam no site.

Além seguir as normas regimentais cabe ao aluno participar de eventos científicos
como jornada de estudos, congressos, etc. No caso do mestrado o aluno deverá
participar de no mínimo um congresso e publicar um texto em coautoria com o
orientador. No caso do doutorado é exigida a participação em congresso e
publicação de no mínimo um texto em coautoria com o orientador em revista
qualificada.  Os textos produzidos, relacionadas com a tese, devem ser publicados em
coautoria com o orientador.

Sempre que possível, o curso estimulará a participação dos alunos em congressos,
custeando passagem ou estadia (um evento anual), desde que apresente texto em co-
autoria com o orientador.

Requisitos para obtenção do título

Mestrado. Alem de cursar disciplinas visando à obtenção de créditos, o pós-graduando
deverá defender uma dissertação, participar de eventos científicos e ter no mínimo um
trabalho publicado em anais em conjunto com orientador. O prazo para qualificação é
de 18 meses

Doutorado. Alem de cursar disciplinas visando à obtenção de créditos, o pós-
graduando deverá defender uma tese,  participar de eventos científicos e ter no
mínimo um trabalho publicado em revista qualificada em conjunto com orientador. O
prazo para qualificação é de 36 meses



Distribuição de Bolsas

A concessão de bolsas é realizada segundo critérios que levam em conta as normas da
CAPES, do CNPq e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Dessa forma são
considerados os seguintes critérios

 a) dedicação integral às atividades de pós-graduação (o que impossibilita qualquer vínculo de
trabalho quando da solicitação de bolsa;

b) ordem de classificação no processo de seleção para alunos recém-ingressos, mérito e
desempenho para alunos remanescentes de anos anteriores.

c) dependência da bolsa para manutenção dos estudos;

d) concessão da bolsa por um período de um ano

Obrigações dos bolsistas.

Os bolsistas deverão, além de manter a produtividade no curso (conceito A, participar
em congressos, publicar artigos, qualificar-se no prazo estabelecido) realizar atividades
acadêmicas relacionadas com o estágio docência e/ou outra atividade a ser
programada com o orientador. A cada final do ano deverá realizar um relatório
circunstanciado com assinatura do professor orientador.

Avaliação do bolsista

No final de cada ano letivo a Comissão de Bolsas avalia o desempenho dos alunos bolsistas
com base nos resultados e na produtividade de cada um deles no semestre.  Alunos que
sofrem reprovação em disciplinas perdem automaticamente a bolsa.


