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EDITAL Nº 05/2020 
Retificação do Edital de Seleção para os cursos de Mestrado e

Doutorado – Ingresso 1º semestre de 2021

A  coordenação  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Sociologia,  junto  às
Comissões de Mestrado e Doutorado deste processo seletivo, no uso de suas atribuições
legais e com base no art. 21 do Edital 004/2020/PGSOC/UFPR, torna público o presente
Edital de Retificação. As alterações consistem em dois pontos, a saber: 

I. Sobre o envio do currículo Lattes documentado; e
II. do cronograma em relação a entrega do texto da 2ª etapa,

Conforme segue:

I – Artigo 12º, parágrafo 10, onde se lê:
Parágrafo 10. No momento do envio do texto produzido,  os/as candidatos/candidatas
do  Mestrado  e  Doutorado  aprovados/aprovadas  na  primeira  etapa  deverão  enviar
também:  a)  currículo  lattes  atualizado  em no  máximo 30  dias  anteriores  à  data  da
inserção  no  sistema.  b)  comprovantes  dos  diplomas  de  graduação  e  pós-graduação
declarados  no currículo lattes; c) comprovantes da trajetória profissional declarada no
currículo lattes,  d) comprovantes da produção intelectual dos últimos 5 (cinco) anos
declarados no currículo lattes e relativos aos itens que pontuam, conforme orientações
do ANEXO IV deste Edital (ver Artigo 14º, referente a quarta etapa).

Leia-se: 
Parágrafo 10. No momento do envio do texto produzido,  os/as candidatos/candidatas
do  Mestrado  e  Doutorado  aprovados/aprovadas  na  primeira  etapa  deverão  enviar
também: a) currículo lattes atualizado; b) comprovantes dos diplomas de graduação e
pós-graduação declarados no currículo lattes; c) comprovantes da trajetória profissional
declarada no currículo lattes, d) comprovantes da produção intelectual dos últimos 5
(cinco) anos declarados no currículo lattes e relativos aos itens que pontuam, conforme
orientações do ANEXO IV deste Edital (ver Artigo 14º, referente a quarta etapa).  Os
currículos serão pontuados somente até a data da última atualização, que poderá,
sem prejuízo,  coincidir com a data de  envio da questão da prova junto com o
currículo. 
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II - Artigo 20º, quanto ao cronograma de entrega do texto da 2ª etapa 

Etapa Data / prazo
(...)

Segunda etapa MESTRADO: Envio da pergunta
comum às candidatas e aos candidatos pela banca,
por meio do e-mail oficial do processo seletivo

Dia 16 de novembro de 2020, às 19 horas 

Envio  do  texto  escrito  para  a  banca,  pela
candidata  ou  candidato,  pelo-e-mail  oficial  do
processo seletivo

Até 14 de dezembro de 2020 às 19 horas.

Resultado*  preliminar  da  avaliação  do  texto
pela banca 

Dia 18 de janeiro de 2021 às 17 horas

Resultado* final da 2ª etapa Dia 22 de janeiro de 2021 às 17 horas

Segunda etapa DOUTORADO: Envio da pergunta
comum às candidatas e aos candidatos   pela banca
por meio do e-mail oficial do processo seletivo

Dia 16 de novembro de 2020, às 18 horas

Envio  do  texto  escrito  para  a  banca,  pela
candidata  ou  candidato,  pelo  o  e-mail  oficial  do
processo seletivo

Até 14 de dezembro de 2020 às 18 horas.

Resultado*  preliminar  da  avaliação  do  texto
pela banca

Dia 18 de janeiro de 2021 às 17 horas

Resultado* final da 2ª etapa Dia 22 de janeiro de 2021 às 17 horas
(...)

Curitiba, 09 de dezembro de 2020
Coordenação do Programa de Pós-graduação em Sociologia/UFPR

Prof.ª Dr.ª Simone Meucci 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação e Presidente do Colegiado.
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