
EDITAL ESPECÍFICO - MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS (CÓDIGO 1023)
Edital Geral 028/2021 – ingresso no 1º semestre de 2022 

1 DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO

1.1 A inscrição e o envio dos documentos necessários à avaliação do candidato será
realizada via web, de 03 a 14 de janeiro de 2022, no link disponível na página do
Edital 028/2021/PRPGP, no endereço eletrônico https://www.ufsm.br/editais, filtrando
por Editais da PRPGP, sendo essa a única modalidade de inscrição aceita.
1.1.1 Constitui-se  responsabilidade  do(a)  candidato(a)  a  leitura  integral  dos

Editais  (geral  e específico),  o  conhecimento  pleno  das  instruções  e
orientações,  e  o  acompanhamento  das publicações dos resultados
parciais e demais orientações relativas ao cronograma do processo
seletivo  no site do Programa de Pós-graduação em Ciências  Sociais
(www.ufsm.br/ppgcsociais  ).  

1.1.2 A inscrição neste Edital implica na aceitação irrestrita, por parte do(a)s
candidato(a)s, das normas gerais e das orientações estabelecidas neste
Edital específico.

1.1.3 O envio dos documentos para seleção ocorre no ato da inscrição, conforme
instruções  do Edital  Geral  e  deste  edital  específico  e  o  seu  envio  é  de
responsabilidade exclusiva de cada candidato(a), bem como o pagamento da
Taxa de inscrição, conforme Edital Geral 028/2021/PRPGP. O não pagamento
da taxa desclassifica o/a candidato(a).

1.1.4 O/A candidato(a) concorda em ter sua imagem gravada durante a etapa 4
(entrevista  síncrona)  desta  seleção  de  Mestrado  em  Ciências  Sociais,
sendo  que  o  acesso  às  imagens  se  dará  apenas  aos  membros  da
Comissão de Seleção. 

2 Do NÚMERO DE VAGAS: 20 vagas para livre concorrência universal 

2.1 Área de Concentração: Ciências Sociais

2.2 Linhas de Pesquisa: Cultura e Subjetividades; Identidades Sociais,
Etnicidade e Educação; Instituições, Poder e Sociedade;  Sociedade,
Desigualdade e Conflito.

2.3 Candidato(a)s: diplomados em curso superior.

2.4 Neste  edital  são  ofertadas  20  vagas  livre  concorrência,  para  candidato(a)s
brasileiro(a)s e estrangeiros, sendo elas supridas em ordem de classificação
decrescente pelo(a)s candidato(a)s que atingirem média final igual ou superior
a 5,0 (cinco pontos) no processo seletivo. 

2.5 A  média final,  para  todo(a)s candidato(a)s, brasileiro(a)s e  estrangeiro(a)s, é
composta pelas notas da prova de teoria social (peso três – 3,0), da análise do
Anteprojeto de tese (peso três – 3,0) da entrevista (peso três – 3,0) e da análise do
“Currículo Lattes” documentado (peso um – 1,0).

2.6  O(a)  mesmo(a)  candidato(a)  poderá  concorrer  em apenas 1  (uma)  das
vagas ofertadas. Caso realizar mais de 1 (uma) inscrição, será considerada válida
somente a última inscrição realizada.



3 DOCUMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO(A)  CANDIDATO(A) – formato  digital  em
arquivo  PDF  legível. O não envio desta documentação obrigatória e da
documentação específica, resultará na eliminação do(a) candidato(a) neste
Processo Seletivo.

3.1 Documento de identificação com foto (exemplo: RG, CNH, Passaporte, etc);
3.1.1 A ausência da documentação obrigatória de identificação e titulação,

por  qualquer  que  seja  o  motivo,  resultará  na  eliminação  do  Processo
Seletivo. 

3.1.2 CPF – inserir  caso não conste no documento de identificação com
foto.  Documento  obrigatório  para  cidadãos  brasileiros.  Em  caso  de
classificação, é usado para acesso ao sistema de confirmação de vaga;

3.2 Comprovante de titulação de Graduação: Diploma de Graduação ou Curso Superior
ou,  na  ausência  deste,  o  Certificado  de  Conclusão  de  Curso  emitido  pelo
Departamento  responsável  de  cada  IES,  ou  Atestado  de  Provável  Formando
emitido pela Coordenação do respectivo Curso;

3.3 "Currículo Lattes" padrão do CNPq e documentado (com cópia simples dos
documentos citados no currículo);

3.3.1 Todo(a)s o(a)s candidato(a)s devem preencher o documento  ANEXO 3 e
enviar junto com a documentação comprobatória para análise.

3.3.2 Serão  pontuados  somente  os  itens  comprovados.  Toda  a  documentação
comprobatória deverá ser colocada em um único arquivo PDF, seguindo
a ordem da tabela ANEXO 3. 

3.4 H  istórico     escolar     do     Curso     de     graduação;  

3.5 Anteprojeto  de  Dissertação  contemplando  a  área  de  Ciências  Sociais.
Indicação de até dois (2) docentes do p r ograma em Ciências Sociais, para a
orientação da pesquisa; conforme ANEXO 2.

3.6 Informações  adicionais  poderão  ser  obtidas  na  página  do  programa
www.ufsm.br/ppgcsociais ou por e-mail ppg.mestrado.ufsm@gmail.co  m  .

4 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

4.1 Para candidato(a)s brasileiro(a)s e estrangeiro(a)s c o n c o r r e n d o  às
20 (vinte) vagas, nesta modalidade.

4.1.1 Prova de Teoria Social (1.ª Etapa – Eliminatória): peso três (3,0): A Prova
Escrita  de  Teoria  Social  será  realizada  no  dia 24  de  janeiro  de  2022
(segunda-feira), às 8h30min, de modo remoto (via plataforma MOODLE). A
prova terá duração de até quatro horas e meia (4:30h), com término às 13:00;
e  versará  sobre  material  bibliográfico  de  acordo  com  o  ANEXO  1.  O(A)
candidato(a)  que  não  atingir  a  nota  mínima  de  sete  pontos  será
automaticamente desclassificado(a). O resultado da prova escrita de Teoria
Social será divulgado no dia  27 de janeiro de 2022 (quinta-feira), a partir
das 12 horas, no site  www.ufsm.br/ppgcsociais. Pedidos de reconsideração
das notas da prova de Teoria Social serão recebidos até as 12 horas do dia
28  de  janeiro  de  2022,  diretamente  pelo  e-mail
ppg.mestrado.ufsm@gmail.co  m  ,  mediante  envio  de  solicitação,  assinada  e
datada.



4.1.1.1 Todas  as  informações  e  orientações  sobre  a  prova  escrita  serão
publicadas posteriormente à publicação deste Edital no site do PPGCS
endereço  www.ufsm.br/ppgcsociais.

4.1.2 Análise do Anteprojeto de Dissertação (2ª etapa – Eliminatória): peso
três (3,0)

4.1.2.1 O Anteprojeto de dissertação deve apresentar:
4.1.2.1.1 Nome do(a) candidato(a), Título, Resumo e indicação da Linha

de Pesquisa escolhida e  indicação  de até dois (2) docentes do
programa para a orientação da pesquisa conforme Anexo 2. 

4.1.2.1.2 Apresentação do objeto de pesquisa, justificativa da relevância
da pesquisa e sua adequação à área de Ciências Sociais.

4.1.2.1.3 Problema:  construção  do problema de  pesquisa  e  hipóteses de
trabalho (se for o caso).

4.1.2.1.4 Discussão  teórica:  fundamentação  teórica  do  objeto  do
Anteprojeto, bem como dos conceitos empregados na construção
de seu problema que contemplem autores(as)  das  ciências
sociais, referências teóricas e discussão da bibliografia pertinente
ao anteprojeto.

4.1.2.1.5 Método  de  Investigação:  como  pretende  desenvolver  a
pesquisa;  detalhando  os procedimentos de levantamento de
dados e fontes,  bem  como  indicando  como  se  dará  a
operacionalização da análise dos dados.

4.1.2.1.6 Referências  bibliográficas:  apenas  as  que  forem  citadas no
texto do anteprojeto.

4.1.2.2 O Anteprojeto deve (i) estar circunscrito às linhas de pesquisa do
Programa;  (ii) ter  entre sete (7) e dez (10) páginas, no formato A4
com espaçamento 1,5 entre linhas, fonte Times New Roman 12, não
podendo ter menos de sete (7) páginas. Deve ser enviado em arquivo
PDF.

4.1.2.3 A avaliação do  Anteprojeto  é  de natureza  eliminatória, ficando
automaticamente desclassificado(a) o(a) candidato(a)  que não
pontuar um mínimo de sete pontos (7,0).

4.1.2.4 O resultado da avaliação do A n t e projeto de  Dissertação será
divulgado no dia 3 1  de j a n e i r o  d e  2 0 2 2  (segunda-feira), a
partir das 12 horas, no site www.ufsm.br/ppgcsociais.

4.1.2.5 Pedidos de reconsideração das notas desta etapa serão recebidos
até as 12 horas do dia  01 de fevereiro de 2022 (terça-feira) por
meio do e-mail: ppg.mestrado.ufsm@gmail.com.

4.1.3 Análise  do  “Currículo  Lattes”  documentado  (3ª  etapa  –
classificatória): peso um (1,0);

4.1.3.1 Os itens a serem analisados:
4.1.3.1.1 Tabela preenchida pelo(a) candidato(a) –  Anexo 3  (Tabela de

avaliação do Currículo Lattes);

4.1.3.1.2  Currículo Lattes documentado.



4.1.3.2 O resultado da avaliação dos currículos será divulgado no dia 02 de
fevereiro  de  2022(quarta-feira), a partir das 12 horas, no site
www.ufsm.br/ppgcsociais

4.1.3.3 Pedidos de reconsideração das notas  nesta etapa serão recebidos
até as 12horas do dia 03 de fevereiro de 2022.

4.1.4 Entrevista Síncrona (4ª etapa – eliminatória): peso três (3,0): - Defesa do
Anteprojeto e Trajetória Acadêmica com base no histórico escolar do(a)
candidato(a) e no currículo Lattes comprovado. 

4.1.4.1.  As orientações e o cronograma de dias e horários das entrevistas
dos(as)  candidato(a)s  serão  publicados  no  site  do  Programa.  Cada
candidato(a)  deve participar da entrevista  no horário designado,  não sendo
possível alteração ou escolha por preferência do(a) candidato(a). A publicação
das orientações e do cronograma será feita a partir das 9:00 horas do dia 04
de fevereiro de 2022(sexta-feira) no site www.ufsm.br/ppgcsociais.  A lista
será divulgada por ordem alfabética. 
4.1.4.2.  A  Entrevista  Síncrona  (Defesa  do  Anteprojeto  e  Trajetória

Acadêmica  com  base  no  histórico escolar  do(a)  candidato(a)   e
currículo  Lattes  comprovado)  será  em modo remoto,  com uso  de
plataforma de vídeo chamada,  nos dias 07 de fevereiro de 2022
(segunda-feira), a partir das 9:00h, e 8 de fevereiro de 2022(terça-
feira), a partir das 9:00 horas; conforme o número de candidatos
aptos a esta etapa. A entrevista será gravada.

4.1.4.3. Em  caso  de  problemas  técnicos  de  conexão  à  internet  que
impeçam a participação do(a) candidato(a) na hora marcada para a
entrevista  na  sala online indicada,  o(a)  candidato(a)  terá até  duas
horas (a contar da hora marcada para a entrevista) para manifestar
justificativa  por  e-mail  (para  o  endereço
ppg.mestrado.ufsm@gmail.com). Um novo horário de entrevista será
designado para os casos assim justificados,  conforme previsão de
horários  de  segunda  chamada no  cronograma.  Cada  candidato(a)
deve participar da entrevista no novo horário designado, não sendo
possível alteração ou escolha por preferência do candidato(a).

4.1.4.4. Na ocasião tanto em primeira tentativa da entrevista  quanto de
remarcação em segunda chamada, em caso de problemas técnicos
de  conexão  à  internet,  o(a)  candidato(a)  terá  até  dez  minutos  (a
contar  da  hora  marcada  para  a  entrevista)  para  ingressar  ou
reingressar na chamada.

4.1.4.5 Itens que serão analisados:
a Apresentação do(a)  candidato(a);  
b Descrição da trajetória intelectual;
c Apresentação do anteprojeto de pesquisa: objeto, teoria e método;
d Justificativa da metodologia de pesquisa a ser empregada;
e Demonstração da adequação da proposta à área de Ciências Sociais;
f Demonstração de conhecimento teórico em Ciências Sociais;
g Disponibilidade de dedicação ao mestrado e comprometimento em

relação aos prazos de qualificação e defesa.



4.1.4.6.  A Entrevista  Síncrona  é de natureza eliminatória, ficando
automaticamente desclassificado(a)  o(a)  candidato(a)  que não pontuar um
mínimo de sete pontos (7,0).
4.1.4.7. O resultado da avaliação da Entrevista será divulgado no dia 9 de
fevereiro  de  2022 (quarta-feira),  a partir das 12 horas,  no site
www.ufsm.br/ppgcsociais.
4.1.4.8. Pedidos de reconsideração das notas nesta etapa serão recebidos
até as 12 horas do dia 10 de fevereiro de 2022 (quinta-feira) por meio do
e-mail: ppg.mestrado.ufsm@gmail.com.

5 CLASSIFICAÇÃO

5.1 Candidato(a)s  com nota inferior a 7,0 na 1ª etapa Prova de Teoria Social serão
eliminado(a) s do processo seletivo.

5.2 Candidato(a)s  com nota inferior a 7,0 na 2ª etapa Análise do Anteprojeto serão
eliminado(a)s do processo seletivo.

5.3 A 3ª etapa, Análise do “Currículo Lattes” documentado, é classificatória;
logo não há nota mínima nesta etapa.

5.4  Candidatos(as)   com nota inferior a 7,0 na 4ª etapa Entrevista  Síncrona
(Defesa do Anteprojeto de Tese e Trajetória Acadêmica com base no histórico
escolar  e  Currículo  Lattes do candidato(a)  )  serão eliminados(as)   do processo
seletivo.

5.5 A Nota Geral do(a)  candidato(a)  será calculada conforme a seguinte equação:

NG = [(Nota da Prova de Teoria Social X 3) + (Nota da Análise do Anteprojeto x 
3) + (Nota da Entrevista = Defesa do Anteprojeto e Trajetória Acadêmica x 3) +
(Nota da Análise do “Currículo Lattes” documentado x 1) / (3+3+3+1) = (Média 
ponderada).

5.6 A Nota Geral mínima para a classificação será 5,0 (cinco).

5.7 O resultado preliminar desta seleção e as Notas Gerais serão divulgados no
dia  10  de  fevereiro  de  2022 (quinta-feira), às 15  horas, no site
www.ufsm.br/ppgcsociais

5.8 Pedidos de reconsideração do resultado preliminar e das notas gerais serão
recebidos até as 15 horas do dia 11 de f e v e r e i r o  d e  2 0 2 2  (sexta-feira)
por meio do e-mail: ppg.mestrado.ufsm@gmail.com

5.9 Em  caso  de  empate,  será  classificado(a)   o(a)   candidato(a)   com  melhor
desempenho  na  1.ª  Etapa  Prova  de  Teoria  Social.  Mantendo  o  empate  será
classificado(a)  o(a)  candidato(a)  com melhor desempenho na 2ª Etapa Análise do
Anteprojeto  de  dissertação.  Mantendo-se  o  empate  será  classificado(a)   o(a)
candidato(a)  com maior idade.

6 DOS PEDIDOS DE RECURSO

6.1 O(A) candidato(a) que desejar contestar o resultado final e a lista de candidatos(as)
classificados(as) e suplentes, divulgada pela PRPGP, poderá interpor recurso
administrativo através de e-mail ao endereço ppg.mestrado.ufsm@gmail.com nos
prazos  estipulados  no Edital  Geral  028/2021/PRPGP/UFSM  de  ingresso  1º
semestre letivo de 2022.



6.2 Não serão aceitos pedidos de recursos e/ou informações por qualquer outro meio.

Profa. Rosana Soares Campos 

 Coordenadora



ANEXO 1 
 Bibliografia de Referência para Prova Escrita de Teoria   Social

FONSECA, Claudia. Classe e a recusa etnográfica. In Etnografias da participação (org. 
por Claudia Fonseca, Jurema Brites). Santa Cruz do Sul: EDUNISC, UFRGS. 2006

GEERTZ, Clifford.A interpretação das culturas - l.ed., IS.reimpr. - Rio de

Janeiro:LTC, 2008.

MANIN, Bernard; PRZEWORSKI, Adam; STOKES, Susan C. Eleições e representação. 
Lua Nova, São Paulo, n. 67, p. 105-138, 2006.

MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Hucitec, 1993.

PITKIN, Hanna F. Representação: palavras, instituições e idéias. Lua Nova, São Paulo, n. 
67, p. 15-47, 2006. 

WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2004.
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       PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  EM CIÊNCIAS  SOCIAIS

ANEXO 2
Lista com Nome dos Professores e Temas de Orientação

Indicar na capa do anteprojeto UMA Linha de Pesquisa escolhida e UM(A) ou
DOIS(DUAS) docentes (da mesma linha de pesquisa) conforme temas de pesquisa

afins à proposta do anteprojeto.

Linhas de Pesquisa do Corpo Docente

Linha: Identidades Sociais, Etnicidade e
Educação

Docente Temas de orientação
Everton Lazzaretti 
Picolotto

- Movimentos sociais e construção de identidades sociopolíticas;
Agricultura familiar, organização política e reconhecimento social;

Maria Catarina
Chitolina Zanini

- Migrações, processos identitários e poder.
- Memória, sociedade e poder.
- Etnicidade, questões raciais, processos identitários e poder

Maria Clara Mocellin
- Mitos, narrativas e memórias;
- Trajetórias, deslocamentos e  itinerários; (I)Migrações, 
etnicidade e poder.

Virginia Vechioli - Políticas públicas de memória e patrimônio. Processos de
patrimonialização  de  lugares  de  sofrimento. Os  lugares  de
memória. A topografia da memória. Memoriais e museus sobre
regimes autoritários e sobre tragédias coletivas. A intervenção do
Estado nas iniciativas de memória. Os expertos em memória. Os
espaços transnacionais da memória. Os circuitos transnacionais
da memória.

- O ativismo em prol  da  memória.  Iniciativas  de memória  dos
coletivos sociais. Associações de direitos humanos, coletivos de
vítimas,  grupos minoritários  ou  estigmatizados.  Memórias  e
identidades. As demandas de memória e verdade. A reescrita do
passado.  Usos  presentes  do  passado. A transmissão  da
memória. Memória e educação.

- A vida política dos corpos mortos. A sacralização do passado.
Estatuas. Mausoléus. As narrativas memoriais. Rituais e datas
comemorativas. Memória, esquecimento e silêncio. Memória e
poder. Disputas pela memória. Os conflitos em torno aos
memoriais, mausoléus. A memória como capital moral.

- Memória e tecnologia.  A  fotografia, o documentário, as
tecnologias interativas digitais. As novas formas de produção do
passado  através  de tecnologias transmídia e hologramas. A
representação da catástrofe através de dispositivos de realidade



virtual. A economia moral da produção de memórias interativas.

Linha: Sociedade, Desigualdade e Conflito

Docente Temas de orientação

Everton Lazzaretti 
Picolotto

- Ações Coletivas e Movimentos Sociais;
- Sindicalismo e Trabalho;
- Ativismo e engajamento em causas ambientais.

Laura Senna Ferreira
- Atividade laborativa, conflitos e resistências laborais, 
subjetividade e identidade;

- Mercado de trabalho, territorialidade e modelos de 
desenvolvimento;

Trabalho e educação.

Mari Cleise Sandalowski - Sociologia das Profissões: educação, inovação social, 
tecnologias

- Sociologia do Direito: violência doméstica, família, saúde

Marcos Botton Piccin
- Elites e patrões;
- Relações de assalariamento e subordinação no campo 

brasileiro;
- Instituições e políticas públicas para o rural.
- Assentamentos rurais;
- Agronegócio e patronato rural.

Ricardo Mayer
- Sociologia política do reconhecimento e do ressentimento; 
dimensões simbólicas da desigualdade;
-  Sociologia  dos  movimentos  sociais  e  da  ação  coletiva:
movimentos  de  contestação  social  via  redes  de
sociais digitais; emoções e sentimentos  morais  no  protesto
social contemporâneo;
-  Sociologia política: movimentos conservadores e nova direita n
o Brasil.
- Sociologia do trabalho: precarização do emprego, economia de
plataforma, digital e do compartilhamento e transformações no 
mundo do trabalho.
-  Teoria social e ideologias políticas contemporâneas.

Virginia Vecchioli

- Sociologia do ativismo, movimentos sociais e ação coletiva.
Repertórios da mobilização;
- Engajamento em causas públicas, processos de conversão
ao ativismo. Trajetórias militantes;
- Antropologia do direito. Usos militantes do direito. A expertise
jurídica.

- Antropologia da política e do Estado;
-  Antropologia do espaço humanitário. O ativismo em causas
humanitárias, o engajamento coletivo de familiares de vítimas.
As políticas da compaixão. - Direitos humanos, justiça de
transição, memória coletiva e processos de patrimonialização
da dor. Memória e  patrimônio: memoriais, museus,
monumentos, etc.

Linha: Cultura e Subjetividades

Docente Temas de orientação
Fernando de 
Figueiredo Balieiro

- Mídias, representações e identidades;
- Sociologia digital;



- Sociologia das diferenças;
- Cruzada moral contra a chamada "ideologia de gênero" no 

Brasil.

Francis Moraes de 
Almeida

- Desvio, Controle Social e Biopolítica; Sociologia Criminal
- Estudos sobre jogos (Game Studies); Imersão em Jogos 

Digitais e Analógicos;
- Sociologia das emoções; Medo do crime, Pânico Moral;
- Boatos, lendas urbanas/contemporâneas e fake news;

Jurema Gorski Brites

- Etnografia;
- Família e trabalho;
- Gênero;
- Trabalho doméstico;
- Care;
- Políticas da intimidade.

Zulmira Newlands Borges
- Antropologia do corpo e da saúde;
- Gênero e sexualidade.

Mariana Selister Gomes - Gênero e Interseccionalidades;
Imaginários dos sociais e discursos racistas e sexistas.

Linha: Instituições, Poder e Sociedade

Docente Temas de orientação
Dejalma Cremonese - Filosofia/Teoria Política;

- Fundamentos da Ética Política;
- Democracia e Processos Democráticos de Participação;
- Capital Social e Desenvolvimento Regional;
- Aspectos Filosóficos e Sociológicos do tema da Felicidade.

Eduardo Lopes Cabral 
Maia

- Representação e comportamento político;
- Relação entre religião e esfera pública;
- Racionalidade e instituições sociais;
-  Religião e modernidade.

José Carlos Martines 
Belieiro Júnior

- Pensamento político e econômico brasileiro;
- Teoria do Estado;
- Mercado Versus Política; 
- Ciências Sociais e Direito.

Reginaldo Teixeira Perez
- Pensamento Político Brasileiro;
- Ciências Sociais e Direito;
- Teoria do Estado; 
- Mercado e Política.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

ANEXO 3
QUADRO DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES – MESTRADO - Peso 1,0

Preencha as informações solicitadas e assine. Organize a documentação comprobatória na
mesma sequência dos itens desse quadro, em um arquivo único. As informações serão
conferidas, sendo que os itens não comprovados,  ou enquadrados incorretamente, não
serão considerados.

Candidato (a):

1. Titulação (considerada apenas uma titulação por nível) Valor Valor 
Total

Graduação na área de Ciências Sociais ou 
Sociologia/Antropologia/Ciência Política

50

Graduação em outras áreas 40
Especialização na área de Ciências Sociais ou 
Sociologia/Antropologia/C. Política

10

Especialização em outras áreas 05
Subtotal do item 1 (máximo 50 pontos)

2. Produção Científica Valor Valor 
Total

Artigo publicado em revista científica da área de Sociologia, 
Antropologia ou Ciência Política, Qualis entre A1 e B4 (4,0 pontos 
por artigo, máximo 5 artigos)

4,0

Livro publicado (4,0 pontos, máximo 1 livro) 4,0

Capítulo em livro (2,0 pontos por capítulo, máximo 5 capítulos) 2,0
Trabalhos completos publicados em anais de eventos da área de 
Ciências Sociais (1,5 por trabalho, máximo 5 trabalhos)

1,5

Trabalhos completos publicados em anais de eventos promovidos por
Associações científicas da área de Ciências Sociais (ANPOCS, SBS,
ABCP,  RBA,  ALAS,  ALACIP, RAM) (2,0 por trabalho, máximo 5
trabalhos)

2,0

Resumos publicados em anais de eventos da área de Ciências Sociais
(1,0 por resumo, máximo 4 resumos)

1,0

Resenha bibliográfica em periódico na área de Sociologia, 
Antropologia ou Ciência  Política, Qualis entre A1 e B4 (2,0 por 
resenha, máximo de 5 resenhas)

2,0

Apresentação de pôster em evento científico na área de Ciências 
Sociais

1,0

Apresentação oral de trabalho em evento científico na área de 
Ciências Sociais

1,5

Apresentação oral, apresentação de pôster, publicação de resumos
ou trabalhos completos em eventos de áreas afins ou
multidisciplinares promovidos por Universidades (JAI, Salão de
Iniciação Científica, etc). (0,5 por produção, máximo de 20
produções)

0,5

Subtotal do item 2 (máximo 30 pontos)

3. Atividades de Pesquisa, Extensão e Experiência Profissional Valor Valor 
Total



Participação em projeto de pesquisa com certificação institucional –
UFSM (FIPE, PIBIC,  PROBIC, PIVIC,  etc.)  e similares em outras,
CAPES, CNPq, FAPERGS (2,0 por semestre, máximo 4 semestres)

2,0

Participação em projeto de extensão com certificação institucional –
UFSM  (FIEX,  etc.) e similares em  outras IFES, CAPES, CNPq,
FAPERGS (2,0 por semestre, máximo 4 semestres)

2,0

Participação em monitoria de disciplina (1,2 por semestre, máximo 2 
semestres)

1,2

Docência em cursos técnicos e educação básica (0,3 por semestre, 
máximo 10)

0,3

Experiência profissional na área (0,5 por ano, máximo 5 anos) 0,5
Subtotal do item 3 (máximo 15 pontos)

4. Participação em Eventos Valor Valor 
Total

Participação em eventos na área de ciências sociais (0,5 por evento, 
máximo 10 eventos)

0,5

Participação em eventos em outras áreas (0,2 por evento, máximo 10
eventos)

0,2

Subtotal do item 4 (máximo 5 pontos)
PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA 


