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Processo Seletivo Doutorado – Turma – 2014  
 
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais torna pública a relação de candidatos(as) 
aprovados(as) na Prova Escrita, para o doutorado – turma 2014, realizada no último dia 11 de 
novembro e convoca para as provas de línguas, a serem realizadas no próximo dia 13 de 
novembro, quarta-feira: 
 

Aline Cristina Laier 

Baltazar Astoni Sena 

Eliana Vicente 

Elias Felipe de Souza Cruz 

Fabrício Emerick Soares 

Joyce Keli do Nascimento Silva 

Mariana de Alencar e Souza 

Roberta A. Ribeiro Nunes 

Sintia Soares Helpes 

Vanessa Gomes de Castro 

 

As provas serão realizadas na sala A-I-12, no horário de 14:00 às 17:00 horas. 

A Banca Examinadora lembra aos(as) candidatos(as) que, conforme consta no edital 01/2013 

4.1.3. Para a participação nas etapas seguintes do Processo de Seleção, o candidato aprovado na 
Prova Escrita deverá apresentar na sala em que a prova for se realizar, antes do início da Prova de 
Proficiência em língua estrangeira, os seguintes documentos: 
a) três cópias do Projeto de Pesquisa contendo de 10 (dez) a, no máximo, 12 (doze) páginas (fonte 
Times New Roman tamanho 12, espaçamento entrelinhas 1,5 e margens de 3 cm), com os seguintes 
tópicos: a) título; b) introdução; c) fundamentação e delimitação do tema; d) objetivos; e) metodologia; 
e f) bibliografia. Na introdução o candidato descreverá sua trajetória intelectual; o tema de pesquisa; 
seu interesse em cursar o Doutorado no PPGCSO/UFJF; a Linha de Pesquisa na qual pretende 
ingressar; 
e o(s) professor(es) que, eventualmente, poderia(m) assumir sua orientação. Os Projetos de 
Pesquisa não devem conter o nome dos candidatos, sendo identificados apenas pelo número 
de inscrição. 
b) uma cópia do curriculum vitae atualizado, na Plataforma Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br), 
4.2. P r o va d e P r o f i c i ê n c i a em inglês e em francês, de caráter classificatório, 
por meio de leitura, compreensão e tradução de texto de Ciências Sociais escolhido pela Comissão 
de Seleção a ser realizada no dia 13 de novembro de 2013, no Instituto de Ciências Humanas, com 
início às 14:00 horas e término às 17:00 horas. Todos os candidatos aprovados na Prova Escrita e 
que não tenham solicitado dispensa deverão se submeter à Prova de Proficiência. 
4.2.1. Será permitida a utilização de dicionários impressos Inglês-Inglês e Francês-Francês durante a 
prova. O candidato redigirá sua prova com caneta esferográfica, tinta azul ou preta. O PPGCSO não 
fornecerá dicionários. Não será permitida a troca de materiais entre alunos. 

 

Pede-se que os(as) candidato(as) compareçam, aos locais das provas, com antecedência de 30 

(trinta) minutos. 

 

Juiz de Fora, 12 de novembro de 2013. 

 

Profª. Drª. Marta Mendes Rocha 

Profª. Drª. Marcella Beraldo de Oliveira 

Prof. Dr. José Alcides Figueiredo Santos 

http://www.ufjf.br/ppgcso
http://lattes.cnpq.br/

