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A coordenação do Programa de Pós-graduação em Sociologia, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o presente Edital de Retificação do Edital 001/2017, 
que fixa as normas para o processo seletivo dos Cursos de Mestrado e Doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia.   

 
I – Art. 13, § 1° , onde se lê:  
 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 e eixos temáticos do programa ou 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. 
  Leia-se: 
 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 e eixos temáticos do programa ou da temática de 
pesquisa de um dos professores orientadores. O projeto não deve conter o nome do 
candidato. 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. 
 [...] 

 

II – Art. 13, § 2° , onde se lê:  

 O Projeto de Tese não deve ultrapassar 15 páginas, incluindo referências e 
bibliografia. O Projeto de Tese será avaliado em função do conteúdo, da aderência a 
uma das linhas de pesquisa e eixos temáticos do programa ou 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. 

  Leia-se: 
 O Projeto de Tese não deve ultrapassar 15 páginas, incluindo referências e 
bibliografia. O Projeto de Tese será avaliado em função do conteúdo, da aderência a 
uma das linhas de pesquisa e eixos temáticos do programa ou da temática de pesquisa 



de um dos professores orientadores. O projeto não deve conter o nome do candidato. 
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. 
 

III – Anexo IV – Conteúdo programático da segunda etapa, onde se lê:  

 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).  

  leia-se: 

MARX, Karl. Ilustração da lei geral da acumulação capitalista In: O Capital. São Paulo: 
Nova Cultural, 1985. (Livro I, cap.XXIII, item 5).  
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