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Seleção para o Curso de Especialização em Sociologia Política (lato sensu) – Turma 2018

O presente Edital fixa normas, datas, documentos e vagas relativas ao processo seletivo dos
candidatos  ao  Curso  de  Especialização  em  Sociologia  Política  –  Turma  2018  -  do
Departamento de Ciência Política do Setor de Ciências Humanas da UFPR. 

1 - Inscrições:
1.1 - As inscrições deverão ser feitas através do Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-
graduação (SIGA), disponível nos seguintes endereços eletrônicos:

Candidatos às vagas regulares

Candidatos às vagas com bolsa

1.2 -  Todos os candidatos deverão preencher também o formulário de pontuação do
currículo, disponível no seguinte endereço:

Formulário de Pontuação de acordo com Edital (PDF)

Observação:  este  formulário  deverá  ser  impresso,  preenchido,  conter  os
documentos  comprobatórios,  ASSINADO  PELO(A)  CANDIDATO(A),
digitalizado EM UM ÚNICO ARQUIVO EM FORMATO PDF e anexado no local
específico da página de inscrição.

1.3 - Os candidatos às vagas com bolsas deverão obrigatoriamente preencher também
o Formulário de Situação Financeira, disponível no seguinte endereço:

Formulário de Situação Financeira

Observação:  este  formulário  deverá  ser  impresso,  preenchido,  conter  os
documentos  comprobatórios  (ver  lista  abaixo),  ASSINADO  PELO(A)
CANDIDATO(A), digitalizado EM UM ÚNICO ARQUIVO EM FORMATO PDF
e anexado no local específico da página de inscrição. Além disso, este formulário
deverá apresentar os seguintes documentos:

 Comprovantes de rendimentos de todos os membros da família;
 Declaração de imposto de renda ou declaração de isento de todos os familiares.
 Comprovantes de despesas fixas (água, luz, aluguel, telefone, mercado etc.).

Tais  comprovantes  não  podem  estar  no  nome  de  terceiros  sem  a  devida
justificativa  e  comprovação  (Por  exemplo:  conta  de  luz  no  nome  do
proprietário do imóvel ou de cônjuge exige a apresentação da cópia do contrato
de locação ou certidão de casamento ou contrato de união estável);
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http://www.humanas.ufpr.br/portal/sociologiapolitica/files/2018/02/formulario-de-situacao-financeira.pdf
http://www.humanas.ufpr.br/portal/sociologiapolitica/files/2018/02/Formulario-de-Pontuacao-de-acordo-com-edital.pdf
http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=795
http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=796


1.4 - Período de inscrição:
 15/02/2018 a 19/02/2018 para candidatos a bolsas;
 15/02/2018 a 25/03/2018 para os demais candidatos. 

1.5 - Publicação da homologação das inscrições:
 26/02/2018 para candidatos a bolsas;
 27/03/2018 para os demais candidatos. 

1.6 - Documentos necessários para inscrição no processo seletivo:
a) CPF (ou declaração de situação cadastral no CPF) e do RG para brasileiros, ou

passaporte para estrangeiros;
b) Diploma de Graduação em Curso Superior ou declaração de conclusão (Cursos

concluídos até o final do 2° semestre de 2017);
c) Foto atual (em formato quadrado, com vista frontal do rosto, fundo branco e liso,

sem portar acessórios como touca, boné chapéu ou óculos escuros);
d) Formulário de pontuação do currículo (Formulário de Pontuação de acordo

com Edital (PDF));
e) Formulário de Situação Financeira, exclusivamente para candidatos às bolsas.

2 - Da Banca de Seleção:
2.1 – A Banca de Seleção, designada pela Coordenação deste Curso, será composta por
3 (Três) professores deste Curso. 
2.2 - É competência desta Banca realizar o processo de seleção conforme este edital.

3 – Critérios de seleção:
3.1 - A seleção será feita pela Banca de Seleção a partir da pontuação obtida pelos
candidatos  apresentada  no formulário  de  pontuação do currículo  (“Formulário  de
Pontuação de acordo com Edital (PDF)”);
3.2 -  Após a consideração dos critérios estabelecidos no formulário de pontuação do
currículo, os critérios de desempate serão estabelecidos pela Banca de Seleção;
3.3 - A seleção dos candidatos às bolsas levará em conta a Resolução 42/03 (COUN-
UFPR),  as  informações  apresentadas  e  comprovadas  no  Formulário  de  Situação
Financeira e  a  pontuação  obtida  no  formulário  de  pontuação  de  currículo
(“Formulário de Pontuação de acordo com Edital (PDF)”), seguindo os critérios
acima mencionados.

4 – Vagas:
4.1 -  As vagas são distribuídas da seguinte forma: 

 60 (sessenta) vagas para alunos regulares;
 6 (seis) vagas para alunos com bolsas integrais, sendo que destas, 3 (três) são

prioritariamente destinadas a funcionários da UFPR, conforme Resolução nº
42/03 (COUN-UFPR);

 7 (sete) vagas para alunos com bolsas parciais de 50%.
Observações: 1- As bolsas referem-se apenas aos custos com as mensalidades; 2-
No caso de haverem mais de 3 (três) candidatos que sejam funcionários da UFPR,
a seleção seguirá os critérios relativos a situação financeira nos mesmos termos
dos demais candidatos a bolsas.

5 - Resultados da seleção:
 Publicação do resultado para os candidatos às bolsas: 05/03/2018.
 Publicação do resultado para os alunos regulares: 29/03/2018. 
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6 – Investimento:

15 parcelas mensais de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

7 – Matrícula:
7.1 - Os alunos selecionados receberão um login e uma senha nos seus e-mails para
efetivarem as matrículas online.

7.2 - Prazos para matrícula:

 Alunos bolsistas: de 08 à 13/03/2018

 Alunos regulares: de 31/03/2018 à 04/04/2018

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

9 – Os recursos referentes ao processo de seleção deverão ser enviados para o e-mail
da  secretaria (esp.sociologiapolitica.ufpr@gmail.com) em  até  24  horas  após  a
publicação do Edital ao qual o recurso se refere.

Curitiba, 05 de fevereiro de 2018.

Prof. Dr. Paulo Roberto Neves Costa
Coordenador do Curso de

Especialização em Sociologia Política
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