
 

 

EDITAL  – 01/2017 

Seleção de Ingresso e Credenciamento de Professor Permanente no 
Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de 

Pelotas 

 

O Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de 

Pelotas torna público, para conhecimento, edital para seleção de ingresso e 

credenciamento de professor permanente no PPGSociologia/UFPel. 

 

I. DOS REQUISITOS E DAS DOCUMENTAÇÕES 
 

1. Requisitos: Titulação Doutorado em Sociologia, e vínculo institucional 

com a UFPel.1 

2. Documentação:  
a. CV Lattes atualizado.  
b. Carta de intenção referente a sua atuação como professor 
permanente relacionado às linhas de pesquisa: Cidades, Estado e 
Desenvolvimento e Teorias Sociais e Conhecimento 

c. Anteprojeto de pesquisa relacionado às linhas de pesquisa: 
Cidades, Estado e Desenvolvimento e Teorias Sociais e 
Conhecimento; 

d. Proposta (plano de ensino) de disciplina relacionada às linhas de 
pesquisa: Cidades, Estado e Desenvolvimento e Teorias Sociais e 
Conhecimento. 

3. A documentação (em formato pdf) deve ser enviada para o e-mail do 
PPGSociologia/UFPel (ppgsoc.ufpel@gmail.com) até as 23hs59min do 
dia 25 de setembro de 2017. 

 
 
 

                                                                 

1 Ao solicitante reforçamos a ciência em comprometer-se a integrar o quadro de professor 
permanente no quadriênio (2017-2021), mantendo vínculo institucional com a UFPel com o 
objetivo de fortalecer o Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de 
Pelotas. 



 

 
II. DA SELEÇÃO, DAS NORMAS e DOS RESULTADOS  

 

O processo de seleção e a análise da documentação será realizada por 

uma comissão composta por docentes permanentes do PPGSociologia/UFPel e 

o resultado será divulgado no dia 27 de setembro de 2017. Respeitando a 

possibilidade de credenciamento de 2 (dois) professores na categoria de 

professor permanente. 

A avaliação dos candidatos será feita considerando: a) carta de intenção 

do candidato; b) anteprojeto de pesquisa; c) proposta de disciplina; d) publicação 

de pelo menos um artigo em Revistas com Qualis Superior (B1, A2, A1)2 de 

Sociologia da Capes, publicado nos últimos 03 anos.  

A comissão levará em consideração para a seleção dos candidatos, 

conforme o número de vagas existentes, os quesitos acima mencionados para 

atender os interesses específicos do PPGSociologia/UFPel. 

 
 

III. DAS DISPOSIÇÔES FINAIS 
 

O que não estiver previsto neste Edital será analisado pelo Colegiado do 

Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas. 

 

 

Pelotas, 18 de setembro de 2017. 

Comissão de Seleção  
Profa. Dr. Elaine da Silveira Leite,  
Prof. Dr. Leo Peixoto Rodrigues  

Prof. Dr. William H. G. Soto. 

 

                                                                 

2 Produção em prelo de artigos será considerada mediante a apresentação da carta de aceite. 


