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EDITAL 08/2013 – PPGCSA 
 
EDITAL DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA PARA O DOUTORADO EM 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS PARA O INGRESSO EM 2014 
 
I - DA INSCRIÇÃO: 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa no uso de suas atribuições comunica a abertura 
de inscrições para a seleção ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 
Aplicadas – Curso de Doutorado - para ingresso no Primeiro Semestre de 2014. As 
inscrições se destinam ao preenchimento de vagas para: 
 
 – Área de Concentração: CIDADANIA E POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
    Linhas de Pesquisa e número de vagas:  

a) Estado, Direitos e Políticas Públicas - até 06 (seis) vagas. 

Esta linha de pesquisa centra-se na análise do Estado Moderno sob diferentes 
perspectivas teóricas. Estudo das particularidades da formação do Estado brasileiro, a 
dinâmica entre Estado e sociedade civil. Análise sobre a organização e as funções do 
Estado, do seu poder de regulação e do impacto econômico e social das políticas 
públicas. Análise dos direitos sociais e ambientais e sua relação com o exercício da 
cidadania. 

 
Professores com disponibilidade de vagas e Temas de Pesquisa: 

 
PROFESSORES  TEMAS 

Drª Danuta Estrufika Cantóia Luiz -Sociedade Civil e suas diversas 
expressões. 
-Democracia e participação. 
-Gestão democrática. 
-Práticas profissionais. 

Drª Jussara Ayres Bourguignon -Práticas Profissionais Interdisciplinares. 
-Rede de proteção social. 
-Família contemporânea e política 
pública. 

Drª Lenir Aparecida Mainardes da 
Silva 

-Trabalho e Saúde. 
-Trabalho e Políticas públicas. 
- Gestão social. 

Drª Lucia Cortes da Costa - Políticas públicas de seguridade social 
no Brasil e no Mercosul. 

Draª Marcia Helena Baldani Pinto -Avaliação de políticas de saúde. 
-Determinação social da saúde e sua 
relação com o acesso à políticas 

 



públicas. 
-Bioética e sociedade. 
-Desigualdades e garantias do direito à 
saúde. 

Drª Silvana Souza Netto Mandalozzo -Trabalho e Direitos Sociais. 
-Tutela jurisdicional dos direitos sociais. 

        
 

        b) História, Cultura e Cidadania: até 06 (seis) vagas. 

A proposta desta linha de pesquisa está centrada nos estudos sobre o 
desenvolvimento histórico e cultural da sociedade brasileira contemporânea, com 
destaque para o espaço regional no qual a UEPG se insere. As pesquisas buscam 
analisar a relação entre a estrutura social e as formas e expressões da cultura 
popular, os costumes, tradições, etnia e identidades. A produção midiática, formas de 
sociabilidade, tipos de linguagem e a construção da cidadania, buscando 
compreender os elementos e fatos que identificam a sociedade com ênfase no espaço 
regional. 

 

Professores com disponibilidade de vagas e Temas de Pesquisa: 

PROFESSORES TEMAS 

Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira 
Junior 

- Inclusão e Exclusão Social. 
- Esporte. 
- Lazer. 
- Infância e Adolescência. 

Drª Édina Schimanski -Meio ambiente e questão ambiental. 
-Meio ambiente e condição de pobreza. 
-Gênero e meio ambiente. 

Dr. José Augusto Leandro -História e Doenças. 
-Políticas de Saúde. 

Drª Solange Aparecida Barbosa de 
Moraes Barros 

-Práticas culturais 

-Gestão social  
-Cidadania e Proteção social  
- Crianças / adolescentes/juventude 

 
 

 

 
A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar 
desconhecimento. É vedada mais de uma inscrição por candidato. 
 
Observação: São habilitados à inscrição todos(as) os(as) portadores(as) de título de 
mestre. 

 
A condição mínima para se candidatar ao programa é ter três (03) produções, 

sendo aceitos:  artigos  publicados em periódicos científicos indexados, capitulo de 
livro (com respectivo ISBN), trabalhos completos publicados em anais de eventos 



científicos no período 2010-2013, registrado  no Currículo Lattes e uma cópia 
impressa entregue junto com a documentação de inscrição.  
 
A inscrição será on-line e ocorrerá da seguinte forma: 
- os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição disponível em 
https://sistemas.uepg.br/stricto/inscricao/ no período de  13/09/2013 a 18/10/2013 (até as 
24:00 horas) 
Haverá disponibilidade de computador e impressora para preenchimento e impressão da 
ficha de inscrição (para os candidatos que precisarem no horário comercial: das 8:30 às 
12:00 h e das 13:30 às 17:00 h), no Programa, sala 110 – CIPP. Após preenchimento e 
impressão da ficha, os candidatos deverão entregá-la em conjunto com as fotocópias 
autenticadas dos documentos listados no Edital na Secretaria Acadêmica da Pós-
Graduação (Sala LP 112, CIPP, Campus de Uvaranas) ou enviar pelo correio com data de 
postagem até o dia 21/10/2013 para: 
 
Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Secretaria Acadêmica - Stricto Sensu 
Av. Carlos Cavalcanti, 4748 - Campus Uvaranas - CIPP 
Sala LP 112 
84.030-900 - Ponta Grossa – PR 
 
OBSERVAÇÕES: 
- A autenticação dos documentos poderá ser realizada na Secretaria Acadêmica da   Pós-
Graduação mediante a apresentação dos originais e fotocópias. 
- O pagamento da taxa de R$100,00 será feito mediante o Boleto Bancário, o qual  será 
gerado on-line com vencimento até 21/10/2013. 

A homologação da inscrição dependerá do atendimento às exigências quanto à 
formação acadêmica e da apresentação integral dos documentos necessários. Em 
nenhum caso haverá devolução da taxa de inscrição. 
 
- Homologação das inscrições: 30/10/2013 
A homologação da inscrição dependerá  do atendimento às exigências  quanto à 
formação acadêmica, publicação mínima e da apresentação integral dos 
documentos exigidos neste edital. 

 
Documentos para a inscrição: 
 
 Ficha de inscrição preenchida  
 Uma foto 3 x 4 recente; 
 Fotocópia autenticada dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou de 

Casamento, CPF, RG, Título Eleitoral, Quitação com o Serviço Militar, Diploma de 
Graduação e Histórico Escolar 

 Fotocópia autenticada de Diploma de mestrado obtido em curso recomendado e 
reconhecido pela CAPES (ou devidamente revalidado, quando obtido no 
exterior).Caso o candidato não tenha ainda recebido o diploma deverá apresentar 
certidão de conclusão do mestrado ou documento equivalente; 

 Fotocópia autenticada do histórico escolar do mestrado. 
          Curriculum Lattes, da Plataforma Lattes. Para o atualização do currículo, 
acesse:<http://lattes.cnpq.br/>;  
     Anexar ao Currículo Lattes  comprovantes das publicações  mínimas exigidas por 
este edital. 



 Além desses documentos, o candidato deverá entregar no ato da inscrição  três (3) 
vias de: 

 
 
-Memorial: destinado a apresentar justificativa de escolha do programa e da linha de 
pesquisa; trajetória acadêmica e profissional; produção acadêmica vinculada ao 
mestrado. Deverá possuir três páginas, espaço 1,5, estilo Times New Roman. Não é 
necessário apresentar folha de rosto. 
  
- Projeto de Tese: Deverá atender aos seguintes elementos: 
-título; problema de pesquisa; justificativa; fundamentação teórica; objetivos geral e 
específicos; metodologia detalhada e referências. É preciso dar visibilidade à Tese 
defendida pelo(a) candidato(a). 
 
- Deverá ter no máximo 15 páginas. Formatação: papel A4; espaço 1,5; fonte Times 
New Roman l 12; atender às normas de trabalhos acadêmicos da UEPG (Manual 
disponível em  http://ri.uepg.br:8080/riuepg/handle/123456789/441) 
 

II - DA SELEÇÃO 
 

A) Primeira etapa: 
 
Prova Escrita: 

Será realizada no dia 08/11/2013 das 14:00 h. às 17:00 h.  em salas do CIPP - 
Campus de Uvaranas.  
 

A “Prova Escrita”  será desenvolvida através da dissertação, pelo(a) candidato(a), 
sobre um dos temas que será sorteado entre os divulgados no anexo I. As referências 
bibliográficas por tema são sugestões de leitura indicadas pelas linhas de pesquisa. 
Durante a realização da prova escrita não será permitida nenhuma espécie de consulta, 
nem utilização de livros e impressos de qualquer natureza.  Na prova escrita o(a) 
candidato(a) será identificado(a) apenas pelo número de inscrição, não sendo permitida 
nenhuma forma de identificação. 
Obs.: O tempo máximo previsto para a realização da “Prova Escrita” é de três (03) horas; 
o candidato deverá apresentar o protocolo da ficha de inscrição e documento de 
identidade no ato da “Prova Escrita”. O(A) candidato(a) que não comparecer para a 
prova escrita será eliminado(a) do “Processo Seletivo”. 
 - Nesta primeira etapa, o(a) candidato(a) deverá obter média igual ou superior a sete 
(7,0) para passar para a etapa seguinte. 
 
-A divulgação do resultado será até dia 29/11/2013. 
 

B) Segunda etapa: 
Análise do Projeto de Tese de Doutorado, Memorial e Currículo Lattes por parte 
dos professores componentes das linhas de pesquisa – de 02/12/2013 até 
06/12/2013:  
 A divulgação do resultado será até o dia 10/12/2013 pelo site 
http://sites.uepg.br/ppgcsa/category/editais/  
 



Observação: A comissão de avaliação aprovará somente  projetos  que estejam 
em consonância com as duas linhas de pesquisa e em conformidade aos critérios 
estabelecidos no anexo III 
 
- Nesta segunda etapa, o(a) candidato(a) deverá obter média igual ou superior a sete 
(7,0) para passar para a etapa seguinte. 

 
 
C) Terceira Etapa:  

Banca de Defesa do Projeto deTese, de caráter eliminatório para os candidatos 
selecionados na segunda etapa, será realizada nos dias 11 a 13 de dezembro de 2013. O 
candidato deverá apresentar o protocolo da ficha de inscrição e documento de identidade 
com foto para realizar a entrevista. O candidato que não comparecer à entrevista será 
eliminado do “Exame de Seleção”. 
A data e o horário da entrevista serão divulgados via “Edital” e na “Internet”:  

http://sites.uepg.br/ppgcsa/category/editais/ 
 

Nesta terceira etapa, o(a) candidato(a) deverá obter média igual ou superior a sete (7,0) 
para ser aprovado ao curso de doutorado. 

 
 

 
Divulgação do resultado final:  

 
Até o dia 18/12/2013 em “Edital” na Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação 

“Stricto Sensu”, Sala LP 09 e via Internet: http://sites.uepg.br/ppgcsa/category/editais/ 
O candidato não aprovado deverá retirar seus documentos, entregues no ato da inscrição, 
até o dia 31/03/2014 na secretaria acadêmica Stricto Sensu. A partir desta data os 
documentos serão destruídos. 
 
 
III - DA MATRÍCULA 

A matrícula dos(as) alunos(as) selecionados(as) será realizada em fevereiro de 
2014 pelo sistema on-line: https://sistemas.uepg.br/stricto/matricula. As datas de matrícula 
serão divulgadas em edital específico na página do Programa. 
 
 
Observações: 
- O(a) candidato(a) aprovado(a) que não efetivar sua matrícula no período previsto 
perderá a vaga obtida.Não há suplência. 
- A Prova de Proficiência em língua estrangeira será realizada no decorrer do curso. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Acadêmica de Pós-
Graduação “Stricto Sensu” dos Programas, Sala LP 09, ou via telefax: (42) 3220-3153. 
 
 
Ponta Grossa,16 de agosto de 2013. 
 
 
 
Profª Drª Jussara Ayres Bourguignon 
Coordenadora 

http://sites.uepg.br/ppgcsa/category/editais/
https://sistemas.uepg.br/stricto/matricula


ANEXO I 

Temas e Referências bibliográficas: 
 

A Prova Escrita será desenvolvida a partir da leitura específica sobre os temas e 
referências indicados pelas linhas de pesquisa, conforme abaixo detalhado:  

 

 Linha “ESTADO, DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS”: 

 

A)Temas: 

1- O debate atual sobre o Estado  Nacional; 

2- Direitos fundamentais e Políticas Públicas;  

3- Estado e desenvolvimento na atualidade brasileira;  

4- Sociedade Civil e Democracia no Brasil. 

 

B)Sugestões de Referências: 

 
BOBBIO, N. Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2000 11ª reimpressão – Capítulo 7: Democracia: os fundamentos. 
 
BORON, A. A. O socialismo no século 21: há vida após o neoliberalismo? São Paulo : 
Expressão Popular, 2010.  Parte 2 -  Há vida depois do Neoliberalismo? 
 
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 
 
COSTA,Lucia Cortes da. Os impasses do Estado capitalista: uma análise sobre a 
reforma do estado no Brasil. 1. ed. São Paulo e Ponta Grossa: CORTEZ e UEPG, 2006.  
 
KERSTENETZKY, Célia Lessa. O Estado do Bem-Estar Social na idade da razão. Editora: 
Elsevier – Campus: Rio de Janeiro, 2012. 
 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia  Alemã. São Paulo: Hucitec, 1976. 
 
SIMIONATTO, I. Razões para continuar utilizando a categoria sociedade civil. In: LUIZ, 
D.E.C (org). Sociedade Civil e democracia: expressões contemporâneas. São Paulo : 
Veras Editora, 2010. 
 
WEBER, Max. A política como vocação.  In: WEBER, Max. Ciência e política: duas 
vocações. São Paulo: Cultrix, 1972. 
 
 
 

 

  



Linha “HISTÓRIA, CULTURA E CIDADANIA”: 

A)Temas: 

 

1) Desenvolvimento, inclusão social e cidadania; 
  
2) História e cidadania; 
 
 3) Representações sociais e práticas interdisciplinares;  
 
4) Expressão da cultura e identidades. 
 
 
B)Sugestões de Referências: 
 
BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 
 
BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 2004. 
 
BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia M. Cidadania, um projeto em construção: minorias, 
justiça e direitos. São Paulo: Claro Enigma, 2012. Introdução: Cidadania e direitos: 
aproximações e relações, p. 6-27. 
 
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002. 
 
CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia. São Paulo: Cortez, 1990. 
 
ELIAS, Norbert. Estabelecidos e os Outsiders. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 
 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  
 
HALL, Stuart. Significação, representação, ideologia – Althusser e os debates pós 
estruturalistas. In: Da diáspora – Identidades e Mediações Culturais. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2003. 
 
LOWY, Michael. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchhausen: 
marxismo e positivismo na sociologia do conhecimento. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
TAVOLARO, Sergio B. F.  e  TAVOLARO, Lília G. M.. A cidadania sob o signo do 
desvio: para uma crítica da "tese de excepcionalidade brasileira". Soc. estado. [online]. 
2010, vol.25, n.2, pp. 331-368. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

 Calendário Geral: 

O processo de seleção será realizado nas dependências do CIPP - Campus de 
Uvaranas e obedecerá ao seguinte cronograma: 

- 13/09/2013 – 18/10/2013:  Inscrição para a Seleção; 

- Postagem pelo correio com data de 21/10/2013; 

- 30/10/2013 – Homologação das inscrições; 

- 08/11/2013    – 1ª etapa - Prova escrita às 14:00 horas – CIPP; 

- 18/11/2013 – 27/11/2013 - Correção das provas;  

- 29/11/2013 - Resultado dos(as) candidatos(as) selecionados(as)  na 1ª etapa; 

- 02/12 a 06/12/2013 – 2ª etapa – Análise do Projeto de Tese,  Memorial e Currículo 
Lattes; 

- 10/12/2013 – Resultado da 2ª Etapa; 

- 11/12/2013 a 13/12/2013 - 3ª etapa -  Banca de Defesa do Projeto de Tese; 

- 18/12/2013 - Divulgação do resultado da 3ª Etapa;                

-     Observação: Divulgação da lista de aprovados em ordem alfabética; 

- Fevereiro de 2014 – Matrículas conforme calendário a ser divulgado na página 
do Programa. 

  
 
Obs: Possíveis recursos devem ser encaminhados à Coordenação do Programa de 
Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas, interpostos por escrito e protocolados no 
Protocolo Geral da Universidade Estadual de Ponta Grossa (localizado no Centro de 
Convivência do Campus de Uvaranas, Av. General Carlos Cavalcanti, 4748 – CEP 
84.030-900 – Ponta Grossa/Paraná) até dois dias úteis depois de divulgados os 
resultados do: a) deferimento de inscrições; b) resultado da 1ª etapa; c) resultado da 2ª 
etapa; d) resultado da terceira etapa; resultado final, considerando-se o horário de 
expediente da Universidade (das 08 h. às 12 h. e das 13 h.30 min. às 17 h. 30 min.). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III  

Critérios de avaliação em cada etapa do Processo Seletivo. 

O Exame de Seleção constará de três etapas complementares e eliminatórias: a) prova 
escrita dissertativa; b)análise do Projeto de Tese,  Memorial e Currículo lattes; c) Banca 
de defesa do Projeto de Tese. 
 

a) Primeira Etapa 
Prova Escrita: 
- Critérios para a avaliação das provas escritas: organização da ideias (introdução, 
desenvolvimento e conclusão); análise e interpretação de texto; capacidade de 
síntese; coerência e coesão textual; consistência teórica; posicionamento crítico e 
articulação com a linha de pesquisa; adequação de conceitos; atualização de 
informações; correção no uso da língua portuguesa (gramática e ortografia) 

 .  
A pontuação mínima a ser alcançada nesta etapa para o candidato ser aprovado para 

próxima etapa é sete (7,0). 
 

b) Segunda Etapa: 
Análise  doProjeto de Tese,  Memorial e Currículo Lattes:  

- Definição do objeto de estudo, clareza quanto ao referencial teórico-
metodológico, inserção do projeto de pesquisa no contexto da linha de 
pesquisa e a possibilidade deste ser orientado dentro das temáticas dos 
docentes pesquisadores. Perfil e trajetória acadêmica e profissional do 
candidato e proposição de pesquisa de natureza interdisciplinar.; Coerência da 
produção acadêmica com a proposta do projeto de pesquisa. Originalidade da 
proposta. Qualidade e consistência da produção acadêmica do candidato 
registrada no memorial e currículo lattes. 

 
A pontuação mínima a ser alcançada nesta etapa para o candidato ser aprovado para 

próxima etapa é sete (7,0). 
 
c) Terceira Etapa: 

Banca de Defesa do Projeto de Tese:  

Capacidade do candidato em:  
- Identificar com objetividade a tese apresentada no projeto, seus objetivos e 
sua relevância social e interdisciplinar; relacionar o seu projeto de tese à área 
de concentração/linha de pesquisa que pretende se vincular; exeqüibilidade do 
projeto; domínio do referencial teórico e metodológico proposto no projeto de 
tese; capacidade de estabelecer diálogo interdisciplinar; originalidade da 
proposta. 
 

Observação: Durante o processo de avaliação dos/as candidatos/as é possível, em 
virtude da temática apresentada no anteprojeto de pesquisa e de disponibilidade de 
vagas, que a banca examinadora indique mudança de linha de pesquisa.  
 

A pontuação mínima para aprovação nesta última etapa é sete (7,0). 
 Obs.: A divulgação dos resultados será feita em ordem alfabética. 
 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas                                                                


