UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA POLÍTICA (PPGSP)
MESTRADO INTERINSTITUCIONAL PPGSP – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG)

Edital de Seleção para Minter 2013/2014
O Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP) da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) abre inscrições para a seleção de turma para o Mestrado Interinstitucional (Minter)
direcionado exclusivamente a professores e servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Norte de Minas Gerais (IFNMG).
O Minter foi aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e será
financiado com recursos da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais,
por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).
Os encontros e orientações ocorrerão em um dos campi do IFNMG, em local a ser definido em função da
distribuição dos alunos selecionados para a turma nas unidades do Instituto.
1. Informações sobre o mestrado
O mestrado em Sociologia Política foi criado em 1985, como desdobramento do curso de mestrado em
Ciências Sociais criado em 1978. Tem sete linhas de pesquisa:
. Meio ambiente e desenvolvimento rural e urbano
. Estado, mercado, empresariado e sistema financeiro
. Modernidade, ciência e técnica
. Cultura, educação, gênero, gerações e etnias
. Movimentos sociais, participação e democracia
. Mundos do trabalho
. Idéias, instituições e práticas políticas
O curso tem a duração de 24 meses. Nesse período, o(a) aluno(a) deve cumprir, no mínimo, 34 créditos: 12
em disciplinas obrigatórias (Teoria Social Clássica; Metodologias I e II; Teoria Social Contemporânea); 12
em disciplinas optativas; 04 em Seminários de Pesquisa; e 06 créditos na realização da dissertação. No
mestrado, o Programa conta atualmente com 286 dissertações defendidas.
O Minter foi aprovado pela Capes, no âmbito do Programa de Apoio à Realização de Cursos de PósGraduação Stricto Sensu Interinstitucionais para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.
Entre os objetivos do programa estão a diminuição das assimetrias no quadro de docentes e técnicos
administrativos de instituições distantes dos grandes centros de ensino e pesquisa por meio da formação de
mestres e doutores e do fortalecimento, nas instituições atendidas, das linhas de pesquisa que respondam às
demandas relacionadas ao desenvolvimento local e regional. Foi concebido para a formação de uma única
turma, de até 20 alunos, no biênio 2013/2014.
2. Da inscrição
As inscrições de candidaturas para o Minter devem ser feitas no período de 3 de dezembro de 2012 a 31 de
janeiro de 2013. Podem se candidatar professores e servidores do quadro permanente do IFNMG.

Para efetuar sua inscrição no processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá:
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2.1. Preencher ficha de inscrição fornecida pela secretaria do Programa (anexo) e juntar a ela os seguintes
documentos:
a) 3 cópias de anteprojeto de pesquisa, de no máximo 10 páginas, em fonte tamanho 12, espaço 1,5, contendo
título, definição de problemática, objetivos, metodologia e revisão bibliográfica, indicando a linha de
pesquisa escolhida;
b) Curriculum Vitae modelo Lattes/CNPq, documentado;
c) Comprovante de proficiência em um idioma estrangeiro – inglês ou francês (ver Informações Gerais para
mais esclarecimentos);
d) Fotocópia do diploma de graduação ou declaração de que é formando(a) (em curso devidamente
reconhecido pelo Ministério da Educação);
e) Histórico escolar do curso de graduação;
f) Fotocópia da Cédula de Identidade e CPF;
g) Uma foto 3x4 (recente).
A ficha de inscrição e os documentos deverão ser enviados pelo candidato para o seguinte endereço:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Norte de Minas Gerais (IFNMG)
A/C Antônio Carlos Martins
Rua Gabriel Passos, 259 - Centro
Montes Claros/MG
39400-112
2.2. Encaminhar duas cartas de apresentação (conforme modelo em anexo), contendo informações
acadêmicas de caráter confidencial fornecidas por duas pessoas que conheçam o candidato. O formulário
específico deverá ser enviado diretamente pelo informante para o seguinte endereço:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Norte de Minas Gerais (IFNMG)
A/C Antônio Carlos Martins
Rua Gabriel Passos, 259 - Centro
Montes Claros/MG
39400-112
• Os formulários acima mencionados estão também disponíveis, em formato eletrônico, nos sites do PPGSP

(www.sociologia.ufsc.br) e do IFNMG (www.ifnmg.edu.br).
3. Do processo de seleção
A admissão ao Minter estará sujeita a aprovação em exame de seleção a ser organizado por uma Banca
Examinadora designada pelo Colegiado do PPGSP. O exame contemplará três etapas eliminatórias:
1ª Etapa – Eliminatória – 15 de fevereiro de 2013:
Prova escrita (eliminatória), versando sobre conteúdos relativos a uma formação básica em Teoria Social e
Política, com duração de quatro (4) horas, sem permissão de qualquer tipo de consulta. Para ser aprovado(a)
nesta etapa, o(a) candidato(a) deverá obter nota mínima sete (7,0).
O resultado da prova será divulgado em 20 de fevereiro de 2013.
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As questões do exame serão elaboradas a partir da seguinte bibliografia:
CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil – o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2002.
COMISSÃO GULBENKIAN para a reestruturação das Ciências Sociais. Para abrir as Ciências Sociais.
São Paulo: Cortez Editora, 1996.
DOSSIÊ "Sociologia política. Trajetórias e perspectivas". Revista Política & Sociedade, Florianópolis:
Cidade Futura, n. 1, set. de 2002
GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991.
LE BRETON, David. A sociologia do corpo. Petrópolis: Vozes, 2006.
MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra-Pátria. Porto Alegre: Sulina, 2003.
QUIVY, Raymond; CAMPENHOUDT, Luc Van. Manual de Investigação em Ciências Sociais. 2ª Ed.
Lisboa: Gradiva, 1998, p. 15-106. (Objectivos e procedimentos; A pergunta de partida; A exploração; A
problemática).
2ª Etapa – 18 a 25 de fevereiro de 2013:
Análise - a ser realizada pela Banca de Seleção e pelos professores das respectivas linhas de pequisa - do
anteprojeto apresentado pelo candidato. Para ser aprovado(a) nesta etapa, o(a) candidato(a) deverá obter nota
mínima sete (7,0).
3ª Etapa – 27 e 28 de fevereiro de 2013:
Avaliação do(a) candidato(a) por meio de entrevista, na qual será discutido seu anteprojeto e analisado seu
curriculum vitae e histórico escolar. Só serão entrevistados os candidatos aprovados na primeira etapa. A
relação de horários das entrevistas será publicada juntamente com o resultado da prova escrita, no dia
20 de fevereiro de 2013.
Avaliação Final:
Para avaliação final e classificação dos candidatos, serão atribuídos os seguintes pesos às notas de cada uma
das etapas:
1ª Etapa – prova escrita (40%);
2ª Etapa – anteprojeto (30%);
3ª Etapa – entrevista, currículo e idioma estrangeiro (30%).
O local de realização da prova escrita e das entrevistas será definido em função da distribuição dos
candidatos nos campi do IFNMG e será divulgado aos inscritos no dia 4 de fevereiro de 2013.
O resultado será divulgado em 4 de março de 2013, nas páginas do PPGSP e do IFNMG na internet.
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Síntese do calendário das provas:
15/02/13
Sexta
Prova escrita

18 a 25/02/13
Análise de currículo e
projeto

27 e 28/02/13
Quarta e quinta
Entrevistas

04/03/13
Segunda
Resultado

4. Informações Gerais:
A proficiência de idioma estrangeiro (inglês ou francês) poderá ser apresentada no ato da inscrição mediante:

 Certificado do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da UFSC ou departamento
equivalente de outra Universidade Federal, Estadual ou Municipal;
Certificado de Test of English as Foreign Language – TOEFL (mínimo de 213 pontos para o CBT TOEFL,
80 para o IBT e 500 pontos para o TOEFL tradicional), ou do International English Language Test – IELTS
(mínimo de 6,0 pontos);
O comprovante de um dos idiomas escolhidos deverá ter validade de quatro (4) anos, ou seja, não poderá ter
sido obtido antes de fevereiro de 2009.
Os(as) candidatos(as) que no ato da inscrição não comprovarem o domínio do idioma estrangeiro e que
eventualmente forem selecionados(as) deverão obter essa proficiência até o final do primeiro ano de curso.
5. Da Banca Examinadora
O Colegiado do PPGSP designou a seguinte Banca Examinadora, para conduzir o processo de seleção:
Profa. Dra. Lígia Helena Hahn Lüchmann (Presidente)
Profa. Dra. Márcia Grisotti
Profa. Dra. Elizabeth Farias da Silva
Prof. Dr. Jacques Mick (Suplente)
6. Esclarecimentos e informações adicionais
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelo email ppgsp@cfh.ufsc.br.
Mais informações sobre o PPGSP podem ser encontradas no endereço eletrônico www.sociologia.ufsc.br.
Informações sobre a estrutura curricular e o cronograma de realização do Minter estão anexados a este edital.
Florianópolis, 12 de novembro de 2012
Profa. Dra. Lígia Helena Hahn Lüchmann (Presidente)
Profa. Dra. Márcia Grisotti
Profa. Dra. Elizabeth Farias da Silva
Prof. Dr. Jacques Mick (Suplente)
Banca Examinadora
Prof. Dr. Jacques Mick
Coordenador Acadêmico do Minter PPGSP-IFNMG
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Informações curriculares
O curso combinará atividades a distância, mediadas pelo ambiente virtual Moodle, e encontros
presenciais no IFNMG, durante períodos fixados em intervalos de uma ou duas semanas contínuas, conforme
a estratégia didática de cada professor. Períodos de duas semanas serão alocados para quatro créditos: cada
professor definirá como utilizará o tempo (se terá dois turnos de aula por dia, durante quatro dias,
equivalentes a dois créditos, por exemplo, ou se preferirá utilizar integralmente as duas semanas alocadas,
em disciplinas de quatro créditos, em outro exemplo). As disciplinas de Teoria Social foram desdobradas em
dois blocos de dois créditos cada; em cada um deles, o professor poderá distribuir o tempo com maior
flexibilidade do que nas disciplinas de quatro créditos.
Os programas, com as referências dos textos de leitura obrigatória, serão enviados com antecedência
em relação à data de início dos cursos presenciais. Os trabalhos de encerramento das disciplinas serão
avaliados a distância, de acordo com os prazos fixados no calendário acadêmico da UFSC relativo a cada
semestre letivo.
O calendário preliminar do curso encontra-se no quadro a seguir:

Disciplina

Professor (a)

2013.1 - Disciplinas Obrigatórias
(no IFNMG)
SPO 3330 – Teoria Social Clássica

Período

Programa: 03/03

(Parte I – 2 créditos)

Carlos Sell

01/04 a 06/04

(Parte II – 2 créditos)

Jacques Mick

06/05 a 11/05

SPO 3335 – Metodologia I (2 créditos)

Maria Soledad
Etcheverry Orchard

Programa: 29/04
03/06 a 08/06

SPO 3336 – Metodologia II (02 créditos)

Alexandre Bergamo

Programa: 03/06
01/07 a 06/07
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2013.2 - Disciplinas Obrigatórias
(no IFNMG)
SPO 3331 – Teoria Social Contemporânea

Programa: 01/07

(Parte I – 2 créditos)

Lígia Lüchmann

05/08 a 10/08

(Parte II – 2 créditos)

Julian Borba

02/09 a 06/09
Programa: 05/08

Seminário de Pesquisa (4 créditos)

Elizabeth Farias da Silva

30/09 a 11/10

Disciplinas optativas
(no IFNMG)
Programas: 30/09
Sociologia do Meio Ambiente Rural (4 cr.)

Julia Guivant

Ecologia Humana e Saúde (4 créditos)

Márcia Grisotti

04/11 a 14/11
04/11 a 14/11

2014.1 - Disciplinas optativas*
(na UFSC)
Desenvolvimento e Meio Ambiente
Introdução à Análise de Redes Sociais
Sociologia do Trabalho
Sociologia da Pobreza

Paulo Freire Vieira*
Ary Minella*
Ricardo G. Müller*
Elizabeth Farias da Silva*

2014.2
Dissertação (6 créditos)
Defesas
De dezembro de 2014 a março de 2015
* O quadro de disciplinas, com os respectivos professores responsáveis, deverá ser completado no semestre anterior.
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Ementas das disciplinas:

SPO 3330 - Teoria Social Clássica (04 créditos)
Estudos da obra de autores considerados clássicos no período do século XVI até início do XX, sendo que
cada Programa de Disciplina deverá selecionar, para maior aprofundamento, alguns pensadores como:
Maquiavel, La Boétie, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Kant Tocqueville, Burke, Madison, Comte,
Hegel, DeMaistre, Saint-Simon, Bentham, Stuart Mill, Bakunin, Proudhon, Marx, Engels, Nietzsche,
Durkheim, Weber, Mosca, Michels, Pareto e outros

SPO 3335 - Metodologia I (02 créditos)
Correntes espistemológicas que influenciaram a sociologia e a ciência política atuais: neopositivismo e a
crítica popperiana; dialética; fenomenologia e as ramificações mais significativas delas. Principais vertentes
metodológicas destes campos de estudo: funcionalismo, marxismo, estruturalismo, teoria de sistemas e
abordagens fenomenológicas. Algumas posturas alternativas.

SPO 3336 - Metodologia II (02 créditos)
Tipos de investigação social. A elaboração do projeto de pesquisa. Amostragem. Pesquisa quantitativa:
questionário, escalas de mensuração, tabulação e testes não-paramétricos. Pesquisa qualitativa: entrevista,
observação-participante, história de vida e outros. Utilização de dados secundários. Algumas técnicas
alternativas de obtenção de dados.

SPO 3331 - Teoria Social Contemporânea (04 créditos)
Estudos da obra dos teóricos mais importantes deste século no campo da Sociologia e da Política, sendo que
cada Programa da Disciplina deverá selecionar, para maior aprofundamento, alguns pensadores como: Rosa
Luxemburgo, Vladimir I. Lenin, Karl Kautsky, Talcott Parsons, Robert Merton, Leo Strauss, Georg Lukacs,
Antonio Gramsci, Karl Schmitt, Hannah Arendt, Sheldon Wolin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert
Marcuse, Jean-Paul Sartre, Ernst Bloch, F.A. Havek, Georges Sorel, Joseph Schupeter, Raymond Aron,
Daniel Bell, David Easton, Ivan Illich, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Elias Canetti, Robert Dahl,
Cornelius Castoriadis, Claude Lefort, Alain Touraine, Edgar Morin, Anthony Giddens, Noberto Bobbio,
Agnes Heller, Jürgen Habermas e outros.

SPO 3001 e SPO 4001- Seminário de Pesquisa (04 créditos)
Disciplina a ser estruturada e desenvolvida tendo em vista subsidiar o processo de maturação e
implementação dos projetos de dissertação e da tese. As opções bibliográficas deverão se ajustar às
demandas específicas colocadas pelos mestrandos e doutorandos em diferentes etapas de suas trajetórias de
pesquisa.

SPO 5009 - Estado e Agricultura Familiar (04 créditos)
Origens da produção familiar no Brasil e em Santa Catarina. Produção familiar e tradições teóricas no estudo
do mundo rural. Agricultura familiar e sistemas econômicos. Modo de vida, parentesco e herança.
Diferenciação social e participação política. Políticas agrícolas e produção familiar.

SPO 5012 - Ecologia Humana e Saúde (04 créditos)
A disciplina aborda a delimitação da ecologia humana, partindo do conceito clássico de ecossistema e
discutindo a sua aplicação às comunidades humanas e ao estudo das doenças infecciosas e parasitárias.
Distingue-se da epidemiologia por centrar seus objetivos no estudo das relações entre os diversos fatores da
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saúde-doença. Analisa os fatores do meio físico, biótico, social e cultural e suas interrelações nos diversos
geosistemas. Analisa o processo de construção do conhecimento médico.

SPO 5003 - Desenvolvimento e Meio Ambiente (04 créditos)
Caracterização do conceito sistêmico de meio ambiente. A questão sócio-ambiental vista como objeto de
investigação interdisciplinar e como problema social. Diferentes representações da etiologia e das terapias
possíveis para a crise sócio-ambiental. Emergência e evolução do paradigma da sustentabilidade no contexto
das teorias do desenvolvimento e do planejamento. Controvérsias relacionadas ao uso dos conceitos de
ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento viável no debate contemporâneo sobre
a crise do meio ambiente. Proposta de modelo de análise orientado para uma confrontação preventivo-proativa das causas estruturais da questão ambiental (pressupostos normativos, fundamentos teóricometodológicos, diretrizes gerais de implementação e condições gerais de viabilidade do enfoque de
desenvolvimento sustentável). Avaliação dos novos espaços de intervenção abertos pela CNUMAD 92.
Rudimentos de sócio-economia do meio ambiente. Avaliação e quantificação de impactos ambientais. A
dimensão ético-política da crise sócio-ambiental. Indicadores e instrumentos de política ambiental
preventivo-pro-ativa. O debate sobre incertezas científicas e controvérsias sociais relacionadas à formulação
de políticas ambientais (posições neo-clássica, neo-marxista, economia ecológica, economia política do meio
ambiente, ecodesenvolvimento). A problemática da justificação da ação coletiva em "universo
controvertido". A gestão do patrimonio natural vista como um possível novo princípio de legitimidade da
questão sócio-ambiental. Evolução das estratégias de proteção ambiental nas empresas e suas limitações. A
dimensão pedagógica da crise sócio-ambiental. Políticas ambientais no Brasil. Recenseamento e análise
crítica de casos selecionados de aplicação do enfoque de ecodesenvolvimento no Brasil e na América Latina,
enfatizando-se o período pós-CNUMAD 92.
SPO 3711 - Tópicos Especiais: Introdução à Análise de Redes Sociais (04 créditos) Os pontos básicos a
serem desenvolvidos são: 1) Origem e desenvolvimento da Análise de Redes Sociais. 2) Fundamentos
teóricos e epistemológicos da análise de redes sociais. Estrutura e ação. 3) O conceito de relação social: a
regularidade e a regulação. A temporalidade nas ciências sociais. 4) Identidade social e identidade
sociológica: a equivalência estrutural e as redes de lugares. 5) Interesse de classe e redes de comunicação nas
relações inter-empresariais. 6) Introdução aos métodos e técnicas da análise de redes sociais. Sociogramas e
matrizes de dados; definição da unidade de análise; métodos de coleta de dados; principais medidas
utilizadas; utilização de programas (software) de análise de redes: Pajek, Ucinet 6, Spreadsheet, e
visualização com Netdrawn. 7) Realização de exercícios práticos a partir de questões de interesse comum, da
aplicação para a análise dos setores sociais dominantes e de projetos específicos de interesse dos alunos.

SPO 4004 - Sociologia do Trabalho (04 créditos)
Análise das tendências do trabalho. História e ontologia social do trabalho. O processo de trabalho e de
produção em seus diversos aspectos históricos e teóricos. A divisão social e técnica do trabalho. A
mundialização do capital, os Estados nacionais e as relações de trabalho. Aspectos sociais relevantes da
invenção dos instrumentos de trabalho. A tecnologia e a disciplina operária. Relações de trabalho:
taylorismo, fordismo e toyotismo. Inovações tecnológicas, classes sociais, emancipação/ dominação do ser
social.
SPO 5007 - Sociologia do Meio Ambiente Rural (4 créditos)
A Sociologia Ambiental é um campo recente, que tem sido formulado a partir de um questionamento às
correntes principais da Sociologia, pela sua negligência de considerar o meio ambiente como um fator chave
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para entender os fenômenos centrais das sociedades da modernidade, como poluição industrial e agrícola, e
ameaças de esgotamento dos recursos naturais do planeta. Como sub-área da Sociologia Ambiental, a
Sociologia do Meio Ambiente Rural articula o estudo das conseqüências sociais e ambientais ocasionadas
pelas profundas transformações tecnológicas na agricultura de pós-guerra. Entre as novas questões que
emergem desta perspectiva podem enumerar-se as seguintes: a definição das relações entre meio rural e
urbano, entre sociedade e natureza e entre tecnologia e meio ambiente. Também a Sociologia do Meio
Ambiente Rural contribui na compreensão de como se constróem socialmente os conflitos ambientais no
meio rural, questionando um enfoque exclusivamente técnico dos mesmos, assim como da forma em que se
negociam e implementam políticas agrícolas e ambientais e projetos de desenvolvimento rural.
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