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Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Humanas 

Departamento de Ciência Política 

Curso de Especialização em Sociologia Política 

 

Edital 001/2016 

Seleção para o Curso de Especialização em Sociologia Política – Turma 2016 

 

O presente Edital fixa normas, datas, documentos e vagas relativas ao processo seletivo dos 

candidatos ao Curso de Especialização em Sociologia Política do Departamento de Ciência 

Política do Setor de Ciências Humanas da UFPR.  

 
1 - Inscrições:  

Os candidatos deverão realizar sua inscrição exclusivamente através do formulário 

eletrônico com acesso pela página eletrônica deste Curso, na qual se encontram 

também os ANEXO I e ANEXO II. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO CURSO DE SOCIOLOGIA POLÍTICA 
 

 

Período de inscrição para candidatos a bolsas: de 06/06/2016 a 11/06/2016 

Período de inscrição para candidatos a vagas regulares: de 06/06/2016 a 18/06/2016 

Publicação da homologação das inscrições dos candidatos a bolsas: 13/06/2016 

Publicação da homologação das inscrições dos demais candidatos: 20/06/2016 

Observação: Os candidatos que não obtiverem bolsa e desejarem concorrer às 

demais vagas deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, caso não o tenha 

feito, e realizar nova inscrição, respeitando os prazos acima indicados. 

 

 

2 - Documentos necessários para inscrição no processo seletivo: 

Os candidatos deverão preencher o formulário eletrônico contido na página acima 

referida, bem como anexar os arquivos em formato PDF, dos seguintes documentos: 

a) Diploma de Graduação em Curso Superior ou declaração de conclusão (Cursos 

concluídos até o final do 1° semestre de 2016); 

b) Histórico Escolar de Graduação; 

c) Carteira de Identidade e do CPF; 

d) Ficha de Pontuação (ANEXO II) preenchida e assinada pelo(a) candidato(a) e 

acompanhada dos documentos comprobatórios todos em um único arquivo formato 

PDF); 

e) Foto (quadrada) tamanho 3x3, 4x4, 5x5 ou NxN; 

f) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (Trinta 

reais) ou o ANEXO I (Formulário de solicitação de isenção da taxa de inscrição – 

incluindo nele todos os documentos previstos no item 2.1 abaixo), no caso dos 

candidatos à bolsa. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- Será dada isenção da taxa de inscrição somente a candidatos a bolsas que 

comprovarem a situação de carência e através do ANEXO I, o qual estará sujeito à 

avaliação da banca de seleção.  

- Não haverá devolução do valor referente às inscrições em hipótese alguma.   

http://www.prppg.ufpr.br:8081/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=154
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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_novosite/gru_simples.asp 

 
 

Siga o preenchimento do formulário para gerar a Guia de Recolhimento da 

União-GRU para posterior pagamento. 
- Preencher apenas os campos com números, que os nomes aparecem 

automaticamente. 

UG:153079 

Gestão: 15232 

Nome da Unidade UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

Descrição do Recolhimento:  SFIN-SERVICOS EDUCACIONAIS 

Código de recolhimento: 28922-1 

- Clique em “Avançar”. 

- Na tela abaixo, preencher da seguinte forma: 

- Em “Número de referência” o candidato deverá preencher com o seguinte 

número: 279221324500 

- Em “Competência”, colocar o mês e ano referentes (06/2016). 

- Em “Vencimento”, respeite as datas abaixo indicadas.  

 

Observação importante: O pagamento da GRU somente poderá ser feito nas 

agências do Banco do Brasil até as seguintes datas: 

 10/06/2016 – Para candidatos a bolsa que não conseguiram isenção da taxa 

de inscrição; 

 17/06/2016 – Para os demais candidatos. 

     

2.1- Documentos necessários para solicitar bolsa: 

Os candidatos que pretenderem concorrer a bolsas (ver Item 6 abaixo), além de fazer a 

inscrição, devem anexar também os seguintes documentos em um único arquivo formato 

PDF na ordem abaixo: 

a) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição ou formulário de pedido de 

isenção da taxa de inscrição (ANEXO I); 

b) O ANEXO III com os documentos correlatos; 

 

            3 - Da Banca de Seleção: 

3.1 – A Banca de Seleção, designada pela Coordenação deste Curso, será composta 

por 3 (Três) professores deste Curso.  

3.2 - É competência desta Banca realizar o processo de seleção conforme este edital, 

bem como definir os critérios e a distribuição das bolsas. 

 

4 - Análise de Currículo 

4.1 - A Análise de Currículo será feita pela Banca de Seleção a partir da FICHA DE 

PONTUAÇÃO (ANEXO II) e dos documentos correlatos acima referidos.  

4.2 - Critérios de Desempate: 

Serão os seguintes os Critérios de desempate: 

Critério n°1 - Graduação Ciências Sociais (Sociologia, Ciência Política, 

Antropologia); 

Critério n°2 - Maior experiência de pesquisa em Sociologia, Ciência Política ou 

Antropologia, considerando tempo e produtividade; 

OBS: Ainda havendo empate caberá a banca de seleção definir o critério de 

desempate. 

 

 

 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
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5 - Resultados da seleção 

Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem maior pontuação na 

Análise de Currículo segundo as vagas disponíveis. 

Publicação do resultado para vagas com bolsas: dia 15/06/20016 

Publicação do resultado para demais vagas: dia 22/06/2016  

 

6 – Vagas 

Serão oferecidas 73 vagas, sendo 06 (seis) vagas destinadas a bolsistas integrais 

(100%) e 7 (sete) vagas destinadas a bolsas de 50% do valor da taxa de matrícula e  

das parcelas mensais do Curso. Conforme a Resolução 42/03 - COUN 50% das vagas 

de bolsas integrais são reservadas para funcionários da UFPR e FUNPAR.  

 

7 – Investimento 
 

a) Taxa de inscrição: R$ 30,00 (trinta reais); 

b) Taxa de matrícula R$ 115,00 (cento e quinze reais); 

a. Taxa de matricula para bolsistas parciais: R$ 57,50 (Cinquenta e sete reais 

e cinquenta centavos); 

b. Os bolsistas integrais ficam isentos deste valor; 

c) 15 parcelas mensais de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais): 

a. 15 parcelas mensais de R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta 

centavos) para os bolsistas parciais; 

b. Os bolsistas integrais ficam isentos destes valores; 

 

 

 8 – Matrícula: 

 

O aluno aprovado com bolsa deverá comparecer na secretaria do curso entre os dias 15 

e 17/06/2016 para efetivar a matricula; 

Os demais alunos deverão comparecer na secretaria do curso entre os dias 22 e 

24/06/2016 para efetivar matricula. 

 

A secretaria estará aberta das 09:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00.   

 

 

9 - Os casos omissos deste edital serão tratados pela Coordenação. 

 

10 – Os recursos referentes ao processo de seleção deverão ser protocolados na 

secretaria do curso em até 24 horas após a publicação do Edital correlato ao 

recurso. 

 

 

 

              

Prof.ª Dr. Renato Monseff Perissinotto 

Coordenador do Curso de Especialização 

em Sociologia Política 

 

 


