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EDITAL Nº 11/2012 – PPGCISH/UERN

A  Coordenação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciências  Sociais  e  Humanas  – 
PPGCISH, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, torna público,  
pelo presente Edital, o processo de inscrição e seleção de candidatos/as para o Curso de 
Mestrado Interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanas, aprovado pelo Colegiado no dia 
11 de outubro de 2012.

1. DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA

1.1 O Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas (PPGCISH) tem 
como área de concentração Sujeitos, Saberes e Práticas Cotidianas, contemplando 
02 (duas) linhas de pesquisa:

Linha 1: Cotidiano, Identidades e Subjetividades;
Linha 2: Linguagens, Memória e Produção de Saberes.

2. DAS VAGAS

2.1 O PPGCISH oferece 17 (dezessete) vagas, distribuídas entre as duas linhas de 
pesquisa. 

3. DA INSCRIÇÃO

3.1  As  inscrições  serão  realizadas  no  período  de  07/01/2013  a  01/02/2013,  de 
segunda  a  sexta-feira,  no  horário  de  08h00min  às  11h00min  e  de  14h00min  às 
16h00min, exceto aos sábados, domingos e feriados, na Secretaria do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas/Faculdade de Filosofia e Ciências 
Sociais - FAFIC, localizada no Campus Universitário Central da UERN, Setor III - 
BR 110,  KM 48,  Rua Prof.  Antônio  Campos,  Costa  e  Silva,  CEP:  59610-090 -  
Mossoró-RN.

3.2 Poderão  se  inscrever  para  o  processo  seletivo,  brasileiros/as  natos/as  e 
naturalizados/as  portadores/as  de  diploma  de  curso  superior  na  área  de  Ciências 
Humanas e afins, obtido em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação e 
Cultura (MEC), ou estrangeiros/as e brasileiros/as que tenham concluído graduação 
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no exterior na referida área e dispõem de diploma revalidado pelo MEC, de acordo 
com as exigências estabelecidas no presente Edital.

3.3. Para a inscrição, o/a candidato/a deverá apresentar os seguintes documentos:

a)  Formulário  de  Inscrição,  fornecido  pelo  PPGCISH 
(http://propeg.uern.br/ppgcish/),  dirigido  à  Coordenação,  devidamente  preenchido 
(ANEXO I);

b)  Projeto  de  pesquisa  apresentando  tema,  problema,  objetivos,  justificativa, 
referencial  teórico,  metodologia,  cronograma  de  execução,  com  o  limite  de  12 
(doze) laudas em 3 (três) vias encadernadas (ANEXO II) e o texto segundo as 
regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

c) Uma foto 3x4 recente (colada no formulário de inscrição); 

d) Cópias do RG e CPF autenticadas em cartório ou conferidas com o original na 
Secretaria do PPGCISH;

e)  Cópia  de  RNE  ou  passaporte  para  alunos/as  estrangeiros/as  autenticada  em 
cartório ou conferida com o original na Secretaria do PPGCISH;

f) Cópia do Diploma de Graduação em curso na área de Ciências Humanas e afins, 
reconhecido ou revalidado (somente para candidatos/as estrangeiros/as) pelo MEC 
ou comprovante que o substitua, como declaração de possível concluinte, emitida por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC, autenticada em cartório ou conferida 
com o original na Secretaria do PPGCISH. A matrícula do candidato aprovado será 
condicionada à apresentação do diploma e/ou certificado de conclusão da graduação;

g) Cópia do histórico escolar da graduação autenticada em cartório ou conferida com 
o original na Secretaria do PPGCISH;

h) Cópia do Certificado de Quitação com o Serviço Militar (masculino) autenticada 
em cartório ou conferida com o original na Secretaria do PPGCISH;

i)  Cópia  do Título  de Eleitor  e  do comprovante  de quitação eleitoral  referente  à 
última eleição autenticada em cartório ou conferida com o original na Secretaria do 
PPGCISH;

j)  Curriculum  lattes (http://lattes.cnpq.br)  em  versão  impressa  e  encadernada, 
devidamente comprovado com cópias dos documentos originais. Os comprovantes 
correspondentes  a  cada  item  do  currículo  devem  ser  anexados  seguindo 
rigorosamente a ordem apresentada no ANEXO III e numerados sequencialmente. 
Devem ser anexados somente comprovantes que pontuarão no currículo e referentes 
aos últimos 5 (cinco) anos;

l) Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) 
depositado na conta bancária do PPGCISH - Banco do Brasil S.A. Agência 0036-1, 
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Conta  Corrente  34.961-5  (NÃO  SERÁ  ACEITO  COMPROVANTE  DE 
DEPÓSITO POR MEIO DE ENVELOPE BANCÁRIO);

3.4 A inscrição para a seleção está condicionada à entrega de toda a documentação 
reconhecida em cartório referida no Item 3.3. Caso seja encaminhada via SEDEX, 
deverá ser postada com aviso de recebimento (AR), até o último dia de inscrição, 
01/02/2013,  ao  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciências  Sociais  e 
Humanas/Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais - FAFIC, localizado no Campus 
Central da UERN, Setor III - BR 110 - KM 46, Rua Prof. Antonio Campos, S/N, 
Bairro Costa e Silva, CEP. 59.600-970, Mossoró-RN.

3.5  A  ausência  de  quaisquer  dos  documentos  citados  no  item  3.3  implicará  no 
indeferimento da inscrição do/a candidato/a.

3.6 A inscrição deve ser feita pelo/a candidato/a ou por intermédio de mandatário 
(procurador), através de instrumento público ou particular com firma reconhecida em 
cartório,  com  poderes  específicos  para  atendimento  às  exigências  deste  Edital, 
acompanhado dos documentos indicados no item 3.3 e de cópia do documento de 
identidade do/a procurador/a.

3.7  O/a  candidato/a  se  responsabilizará  pela  veracidade  de  todas  as  informações 
prestadas.

3.8  Portadores/as  de  necessidades  especiais,  caso  necessitem  de  condições 
específicas para se submeterem à prova e às demais etapas de avaliação previstas 
neste  Edital,  deverão  solicitá-las  por  escrito,  no  ato  da  inscrição,  justificando  os 
motivos de sua solicitação. As pessoas que não declararem essa condição no ato da 
inscrição não poderão recorrer em favor de sua situação posteriormente.

3.9 Portadores/as de necessidades especiais participarão do processo seletivo no que 
se refere ao conteúdo, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local  
de realização de aplicação das provas e à nota mínima exigida para aprovação em 
igualdade de condições com os/as demais candidatos/as.

4. DA PRÉ-SELEÇÃO

4.1 A partir da análise da documentação solicitada e do atendimento do item 3.3, a 
Coordenação do PPGCISH decidirá sobre o deferimento das inscrições. 

4.2  A  documentação  dos/as  candidatos/as,  cujos  pedidos  de  inscrição  forem 
indeferidos,  assim  como  a  dos/as  candidatos/as  não  aprovados  no  processo  de 
seleção, ficará disponível aos/às mesmos/as na Secretaria do PPGCISH, e deverá ser 
procurada no prazo máximo de 30 dias após a divulgação do resultado final.

4.3 Não caberá recurso para pedidos de inscrição indeferidos.



5. DA SELEÇÃO

5.1 O processo de seleção será composto das seguintes etapas:

a) prova escrita (valor de 10,0 pontos), de caráter eliminatório, com duração de 4 
(quatro) horas, baseada na bibliografia indicada pela Comissão de Seleção (Item 14). 
Apenas os/as candidatos/as que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete pontos) 
estarão classificados/as para a etapa seguinte. Para avaliação da prova escrita serão 
utilizados os seguintes critérios:  compreensão da bibliografia indicada no Item 14 
(2,5), precisão conceitual (1,5), ordenamento lógico dos argumentos (1,5), clareza 
(1,5), fluência (1,5) e adequação à norma culta da Língua Portuguesa (1,5).  Não é 
permitido  o  uso  de  qualquer  aparelho  eletroeletrônico  nem  consulta  à  material 
bibliográfico ou anotações pessoais durante a realização da prova;

b) projeto de pesquisa (valor de 10,0 pontos), de caráter eliminatório (ANEXO II). O 
projeto  de  pesquisa  será  avaliado  a  partir  dos  seguintes  critérios:  adequação  e 
relevância à proposta interdisciplinar  do Programa e das linhas de pesquisa (2,0), 
consistência e coerência da fundamentação teórica e bibliografia com o objeto de 
pesquisa  proposto  (2,0),  pertinência  dos  objetivos  em  relação  à  fundamentação 
teórica  (1,5),  pertinência  dos  métodos  em  relação  aos  objetivos  (1,5),  correção 
gramatical  (1,5) e viabilidade de realização do projeto no prazo de 2 (dois) anos 
(1,5). Apenas os/as candidatos/as que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete 
pontos) estarão classificados/as para a etapa seguinte;

c) entrevista (valor de 10,0 pontos), de caráter eliminatório, conforme Cronograma 
estabelecido  no item 8.  Apenas  os/as  candidatos/as  que  obtiverem nota  igual  ou 
superior a 7,0 (sete pontos) estarão classificados para as etapas seguintes;

d) prova de títulos baseada na análise do Curriculum lattes (valor de 10,0 pontos), 
conforme ANEXO III, de caráter classificatório. A Banca Examinadora atribuirá à 
Prova de Títulos nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), considerando o/a candidato/a que 
obtiver maior pontuação, sendo-lhe atribuída nota máxima. 

e)  prova  de  línguas  (inglês  ou  francês),  de  caráter  classificatório  (valor  de  10,0 
pontos). Excepcionalmente nesta prova, o candidato que não atingir a média (7,0) 
estabelecida terá que se submeter  a novo exame até o final do segundo semestre 
letivo. Será permitido o uso de dicionário impresso. 

6. DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

6.1  A  banca  examinadora  será  constituída  de  professores/as  permanentes  do 
PPGCISH, escolhida pelo Colegiado.

6.2  A  prova  escrita  será  realizada  mediante  o  processo  de  codificação  para 
preservação do anonimato do/a candidato/a.  Cada prova será identificada por um 
código  que  se  tornará  a  identificação  do  candidato/a.  O  nome  do  candidato  ou 



qualquer outra forma de identificação que o código não poderá aparecer nas folhas da 
prova depositadas dentro do envelope. O candidato que porventura identificar sua 
prova terá a mesma anulada.

7. DA APROVAÇÃO

7.1 Serão classificados/as  os/as candidatos/as  que obtiverem média final  igual  ou 
superior a 7,0 (sete pontos) em 10,0 (dez pontos), com média aritmética simples das 
três provas referidas nos subitens “a”, “b” e “c”, do item 5.1. A essa média aritmética 
serão  acrescidos  os  pontos  obtidos  pelo/a  candidato/a  nos  subitens  “d”  e  “e”, 
resultando daí  a  média  final.  Os/as candidatos/as  serão ordenados pela  sequência 
decrescente das médias apuradas, ficando aprovados/as no Programa aqueles/as com 
as maiores médias finais até o limite das vagas existentes. 

7.2 Em caso de não preenchimento de vaga de algum/a orientador/a, poderá haver 
remanejamento  de  vaga,  obedecendo  à  ordem  de  classificação  no  processo  de 
seleção.

7.3  A  aprovação  no  Mestrado  em  Ciências  Sociais  e  Humanas  não  assegura 
necessariamente o recebimento de bolsas de estudo.

7.4  Caso  ocorram  desistências  de  candidatos/as  selecionados/as,  poderão  ser 
chamados/as a ocupar as vagas remanescentes outros/as candidatos/as aprovados/as, 
respeitada a ordem de classificação e o número de vagas disponíveis.

7.5 Em caso de empate, o/a candidato/a que apresentar maior pontuação na Prova de 
Títulos terá prioridade. Mantendo-se o empate, o critério será o de maior idade.

8. DO CRONOGRAMA

Publicação do Edital 25/10/12
Período de inscrições De 02/01/13 a 25/01/2013
Homologação das inscrições 08/02/2013
Prova Escrita 18/02/2013
Resultado da Prova Escrita 25/02/2013
Período para recursos 48 horas após divulgação do resultado 

da prova escrita
Resultado dos projetos de pesquisa e 
divulgação  do  cronograma  das 
entrevistas 

07/03/2013

Entrevista 12 a 14/03/2013
Resultado das Entrevistas 18/03/2013
Prova de Línguas 22/03/2013
Homologação do Resultado Final pelo 
colegiado 26/03/2013

Publicação do Resultado Final 27/03/2013
Matrícula dos Aprovados 08/05/2013 e 09/05/2013
Início das aulas do semestre 2013.1 15/05/2013



9.  DA  DURAÇÃO,  DO  LOCAL  E  HORÁRIO  DAS  ATIVIDADES  DA 
SELEÇÃO

9.1 A prova escrita será realizada no horário de 8h00min às 12h00min, no Auditório 
da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais – FAFIC, localizado no Campus 
Central  da UERN, Setor III  -  BR 110,  KM 48, Rua Prof.  Antônio Campos, 
Costa  e  Silva
CEP: 59610-090 - Mossoró-RN. É recomendável que o/a candidato/a esteja no local 
da  prova  com  30  minutos  de  antecedência  do  horário  estabelecido,  portando 
documento  de  identificação  com  foto  e  caneta  esferográfica  azul  ou  preta.  O/a 
candidato/a que chegar após às 08h00min estará impedido de realizar a prova.

9.2  O  resultado  da  prova  escrita,  dos  projetos  de  pesquisa,  juntamente  com  o 
cronograma  das  entrevistas  será  divulgado  na  Secretaria  e  no  site  do  PPGCISH 
http://propeg.uern.br/ppgcish. 

9.3 A entrevista será realizada, seguindo cronograma anteriormente divulgado.

9.4 A prova de proficiência em língua estrangeira ocorrerá no horário de 8h00min às 
12h00min.

10. DOS PRAZOS E RECURSOS

10.1 Após a divulgação do resultado da prova escrita, os/as candidatos/as terão 48 
horas para apresentar recurso junto à Coordenação do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais e Humanas, localizada no Campus Universitário Central, Setor 
III - BR 110, KM 48, Rua Prof. Antônio Campos, Costa e Silva – CEP: 59610-090 - 
Mossoró-RN.

10.2 Os recursos deverão ser apresentados, pessoalmente ou por procuração (com 
firma  reconhecida  em Cartório),  por  escrito,  na  Secretaria  do  Programa  de  Pós-
Graduação  em  Ciências  Sociais  e  Humanas/Faculdade  de  Filosofia  e  Ciências 
Sociais - FAFIC e endereçados à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais e Humanas (PPGCISH).

10.3 O não comparecimento do/a candidato/a, na hora marcada, por qualquer motivo, 
para  a  realização  da  prova  escrita  e/ou  a  arguição  do  projeto,  implicará  na  sua 
eliminação automática e irrecorrível.

10.4 Do resultado da análise do projeto de pesquisa, da entrevista,  da análise do 
Curriculum Vitae - modelo Plataforma Lattes – e da prova de proficiência não caberá 
recurso.

11. DA DIVULGAÇÃO
11.1 A divulgação do resultado final ocorrerá até o dia 27 de março de 2013 e será 
disponibilizado  no  mural  da  Secretaria  e  no  site  do  PPGCISH 
(http://propeg.uern.br/ppgcish).
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12. DA MATRÍCULA E INÍCIO DAS AULAS

12.1 O período de matrícula ocorrerá nos dias 08 e 09 de maio de 2013, no horário de 
08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.

12.2 A admissão dos/as candidatos/as selecionados/as para o Curso de Mestrado em 
Ciências Sociais e Humanas somente se concretizará pelo seu registro de matrícula 
na  Secretaria  do  PPGCISH,  quando  deverão  assinar  termo  de  compromisso  de 
disponibilidade para a participação nas atividades do curso. A ausência de quaisquer 
desses documentos implicará na não efetivação da matrícula.

12.3 Previsão de início do semestre letivo: 15 de maio de 2013.

13. DA RELAÇÃO DE DOCENTES E NÚMERO DE VAGAS

DOCENTES VAGAS
Ailton Siqueira de Sousa Fonseca
Temas  de  interesse:  Antropologia  da 
Comunicação  Urbana.  Antropologia  e 
Complexidade.  Interdisciplinaridade, 
Transdisciplinaridade e Complexidade. Cultura e 
linguagem.  Cotidiano  e  afetividade.  Literatura, 
ciência e imaginário.
Link para o lattes:
http://lattes.cnpq.br/4878147595860938

2

Francisco Paulo da Silva
Temas  de  interesse:  Análise  dos  efeitos  da 
cultura  midiática  nas  práticas  discursivas  da 
política. Narrativas do acontecimento, memória e 
modos de subjetivação em situações de risco, de 
autoritarismo e de trauma. Inscrições da memória 
no  espaço  urbano  e  efeitos  de  sentido. 
Poder/saber e modos de subjetivação.
Link para o lattes:
http://lattes.cnpq.br/8457474154576641

1

Geovânia da Silva Toscano
Temas  de  interesse:  Sociedade,  educação, 
cultura,  memória,  produções  de  saberes, 
juventude,  identidade,  ensino  de  sociologia, 
formação, saúde e sociedade,  direitos humanos, 
cidadania, universidade e extensão universitária.
Link para o lattes:
http://lattes.cnpq.br/5215765397026167

1

Guilherme Paiva de Carvalho Martins
Temas  de  interesse:  Tecnologias,  educação  e 
gênero.  Produção  e  difusão  do  conhecimento 

1
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científico.  Ciência  e  tecnologias  na 
contemporaneidade. Ensino superior e educação 
a distância. Cultura e identidade na modernidade 
e cibercultura. O sujeito em Foucault.
Link para o lattes:
http://lattes.cnpq.br/3595938663091810
José Glebson Vieira
Temas  de  interesse:  Produção,  expressão  e 
transformação  de  conhecimentos  e  saberes 
tradicionais.  Processos  identitários  e 
mobilizações  étnicas  e  raciais.  Chefias, 
lideranças  e  ação  política.  Xamanismo, 
corporalidade,  noção  de  pessoa.  Patrimônio 
imaterial,  agenciamento  da  cultura,  práticas 
sociais de memória e transmissão oral.
Link para o lattes:
http://lattes.cnpq.br/0513632032515079

2

Karlla Christine Araújo Souza
Temas  de  interesse:  Saberes  tradicionais. 
Poéticas  da  oralidade.  Histórias  de  vida. 
Memória.  Mito.  Representações  Coletivas. 
Imagem, Imaginário e Cinema. Cultura Popular, 
Cultura  de  Massa  e  Mediação  Simbólica. 
Interdisciplinaridade,  Transdisciplinaridade  e 
Complexidade.
Link para o lattes:
http://lattes.cnpq.br/7854992615556435

2

Lemuel Rodrigues da Silva
Temas  de  interesse:  História  regional  e  local: 
migração, religião e religiosidades, memória dos 
movimentos sociais – rural e urbano - identidade, 
oralidade, cangaço.
Link para o lattes:
http://lattes.cnpq.br/5816005449693385

2

Márcia Regina Farias da Silva
Temas  de  interesse:  Território  e  identidade, 
numa  perspectiva  de  dinâmica,  gestão  e 
planejamento territorial e ambiental; produção de 
conhecimento,  sob  a  ótica  do  diálogo  entre  os 
saberes  científicos  e  as  experiências  sociais; 
modo  de  vida,  hábitos  alimentares,  alterações 
socioambientais,  em comunidades  pesqueiras  e 
quilombola;  a  relação  ambiente-sociedade-
tecnologia.
Link para o lattes:
http://lattes.cnpq.br/3982283135879345

1
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Marcília Luzia Gomes da Costa
Temas  de  interesse:  Comunicação  de  massa, 
discurso  e  mídia,  questões  sobre  identidades  e 
mediações  culturais,  teoria  da  recepção, 
consumo, cultura e sociedade,  mídias digitais  e 
interatividade.
Link para o lattes:
http://lattes.cnpq.br/1853494257403195 1
Marcos de Camargo Von Zuben
Temas  de  interesse:  filosofia  da  educação, 
filosofia  política,  ética,  ontologia,  história  da 
filosofia  moderna  e  contemporânea.  Estudo  de 
problemas  relativos  aos  processos  de 
subjetivação.  Sujeito  e  racionalidade  moderna. 
Educação  e  formação  da  subjetividade.  As 
relações entre saber, poder e sujeito. História e 
ontologia  do  sujeito  no  pensamento  de  Michel 
Foucault.
Link para o lattes:
http://lattes.cnpq.br/9975045440893643

1

Maria Cristina Rocha Barreto
Temas  de  interesse:  Sociologia  das  emoções, 
sociologia da imagem, antropologia e sociologia 
urbanas,  sociologia  da  cultura,  questões  sobre 
identidades  e  subjetividades,  processos  de 
amadurecimento  e  envelhecimento,  estudos 
sobre  mídia,  interações  sociais  intermediadas 
pela tecnologia (internet e dispositivos móveis), 
redes sociais e cibercultura.
Link para o lattes:
http://lattes.cnpq.br/8292886797179397

2

Rosalvo Nobre Carneiro
Humana.  Geografia  Econômica.  Geografia 
Cultural  e  Humanística.Relações  entre  cultura, 
mercado  e  Estado.  Ensino  de  Geografia. 
Geografia e interdisciplinaridade. O conceito de 
espaço nas ciências sociais e humanas. Espaço: 
técnica, tempo, razão e emoção. Espaço e poder. 
Espaço,  violência  e  medo.  Espaço  público. 
Estudos sobre a Teoria da Ação Comunicativa de 
Jurgen  Habermas.  Mundo  vivido  e  mundo  do 
sistema.
Link para o lattes:
http://lattes.cnpq.br/8412414250233687

1

TOTAL 17

http://lattes.cnpq.br/8412414250233687
http://lattes.cnpq.br/8292886797179397
http://lattes.cnpq.br/9975045440893643
http://lattes.cnpq.br/1853494257403195


14. DA BIBLIOGRAFIA PARA PROVA ESCRITA

− CASSIRER, Ernest. Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura 
humana. São Paulo: Martins Fontes, 1994. (Parte II - Caps. VI, VII, VIII e XI).

− FOUCAULT,  Michel. Microfísica  do  Poder.  São  Paulo:  Graal,  1972.  (Caps: 
“Verdade e Poder”, “Genealogia e Poder” e “O Olho do Poder”).

− HALL, Stuart.  Da diáspora:  identidades e mediações  culturais.  Belo Horizonte: 
Humanitas,  2009.  (Caps.  “A  Questão  Multicultural”;  “Estudos  culturais:  dois 
paradigmas”; e “Estudos Culturais e seu legado teórico”).

− GEERTZ,  Clifford.  A interpretação das culturas.  Rio de Janeiro:  LTC, 1989. 
(Caps. 1 e 2).
− LÉVI-STRAUSS,  Claude.  O  pensamento  selvagem.  2  ed.  Campinas:  Papirus, 
1997. (Cap. 1).

− LOWENTHAL, David. Como conhecemos o passado. In: Projeto História: revista 
do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo n 17. São Paulo: EDUC, 1998, p. 
63-201. 

− SANTOS,  Boaventura  Sousa.  Um Discurso Sobre as  Ciências.  15ª  Ed.  Porto: 
Edições Afrontamento, 2006. 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 A qualquer tempo, poder-se-ão anular a inscrição, provas e matrícula, quando 
verificada a falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade nas provas ou em 
documentos apresentados.

15.2 Ao inscrever-se  no processo seletivo,  o/a  candidato/a  reconhece  e  aceita  as 
normas estabelecidas neste Edital e no Regimento do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais e Humanas.

15.3 A nomeação dos/as aprovados/as será processada observando-se, rigorosamente, 
a ordem de classificação, conforme as vagas ofertadas, e obedecendo às exigências 
estabelecidas no presente Edital.

15.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas – PPGCISH.

Mossoró (RN), 25 de outubro de 2012.

Prof. Dr. Guilherme Paiva de Carvalho Martins
Coordenador do PPGCISH
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1. DADOS PESSOAIS
Nome:
Data de Nascimento: ___ / ___ / 

____

Naturalidade:

Nacionalidade: Passaporte:
RG: Data de Emissão:
CPF:

2. ENDEREÇO
Rua: N.º/Complemento:
Bairro: Cidade/UF:
CEP: País:
DDD/TELEFONE: (       ) DDD/CELULAR: (       )
E-mail:

3. ESCOLARIDADE
Graduação: Data da Conclusão:
Instituição:
Especialização: Data da Conclusão:
Instituição:

4. POSSÍVEIS ORIENTADORES
1º) Nome:
2º) Nome:

5. EXAME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
 INGLÊS  FRANCÊS

mailto:ppgcish@gmail.com
mailto:ppgcish@uern.br


6. TERMO DE COMPROMISSO
Declaro conhecer e estar de acordo com as normas e procedimentos da seleção para o 

Mestrado em Ciências Sociais e Humanas, bem como acatar, caso seja selecionado, o 

regimento e normas do Curso.

_______________________________________________  ,  _____/_____/2013.

___________________________________

Local/Data Assinatura
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ANEXO II

MODELO DE PROJETO DE PESQUISA

TEMA
PROBLEMA
OBJETIVOS
JUSTIFICATIVAS
REFERENCIAL TEÓRICO
METODOLOGIA
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

mailto:ppgcish@gmail.com
mailto:ppgcish@uern.br
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ANEXO III

TABELA DE PONTUAÇÃO ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE

CANDIDATO/A:_________________________________________________________________

ITEM Pontuação 
padrão

Pontuação 
Individual

GRUPO I – FORMAÇÃO ACADÊMICA
Especialização, (mínimo de carga-horária=360h) 10 

GRUPO II - PRODUÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA 
Artigo publicado em periódico qualis A1 100
Artigo publicado em periódico qualis A2 90
Artigo publicado em periódico qualis B1 80
Artigo publicado em periódico qualis B2 70
Artigo publicado em periódico qualis B3 60
Artigo publicado em periódico qualis B4 40
Artigo publicado em periódico qualis B5 20
Artigo publicado em periódico com ISSN 10
Livro com ISBN 30 
Capítulo de livro com ISBN 20
Trabalhos  completos  publicados  em  anais  de 
eventos internacionais (máximo 5)

12

Trabalhos  completos  publicados  em  anais  de 
eventos nacionais (máximo 5)

10

Trabalhos  completos  publicados  em  anais  de 
eventos regionais (máximo 5)

5 

Trabalhos  completos  publicados  em  anais  de 
eventos locais (máximo 5)

2 

Resumos  expandidos  publicados  em  anais  de 
eventos internacionais (máximo 5)

5

Resumos  expandidos  publicados  em  anais  de 
eventos nacionais (máximo 5)

4

Resumos  expandidos  publicados  em  anais  de 
eventos regionais (máximo 5)

3

Resumos  expandidos  publicados  em  anais  de 2

mailto:ppg.cienciassociais@uern.br


eventos locais (máximo 5)
Resumos simples publicados em anais de eventos 
internacionais (máximo 5)

3

Resumos simples publicados em anais de eventos 
nacionais (máximo 5)

2

Resumos simples publicados em anais de eventos 
regionais (máximo 5)

1

Resumos simples publicados em anais de eventos 
locais (máximo 5)

0,5

GRUPO III – ATIVIDADES ACADÊMICAS E/OU PROFISSIONAIS 
Educação Básica (por ano) (máximo 5) 1 
Ensino de graduação, pós-graduação (por semestre) 
(máximo 10)

2 

Monitoria (em disciplina da graduação) (por semes-
tre) (máximo 4)

1 

Coordenação de projeto de pesquisa ou extensão 2

GRUPO IV – DEMAIS ATIVIDADES 
Orientações de TCC (máximo 3) 2
Participação em bancas de TCC (máximo 3) 1
Participação em projetos de pesquisa/extensão 
concluídos (máximo 4) 5

Bolsista ou Voluntário de Projetos de pesquisa 
(PIBIC, PIBIT e outros) (máximo 4) 5

Bolsista ou Voluntário de Projetos de ensino (PIBID) 
(por semestre) (máximo 4) 5

Bolsista ou Voluntário de Programa de Educação 
Tutorial (PET) (por semestre) (máximo 4) 5

Participação em eventos Científicos como debatedor, 
conferencista, palestrante (máximo 4) 5

Parecerista/Avaliador em Eventos científicos 
(máximo 3) 1

Prêmios relacionados a atividades de Ciência e Tec-
nologia (máximo 3) 3

TOTAL
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