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RESULTADO DO JULGAMENTO DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E/OU
IMPUGNAÇÃO DOS EDITAIS DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS
CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO EM 2019

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Sociologia informa que não
recebeu nenhum pedido de impugnação e divulga que recebeu os seguintes pedidos
de esclarecimento sobre os editais do processo seletivo para ingresso nos cursos de
Mestrado e Doutorado em 2019:

1. Caso tenha como comprovar a proficiência em língua estrangeira do Mestrado,
ela será válida caso tenham se passado mais de dois anos desde a seleção do
Mestrado?
Resposta: Não há prazo no edital para a proficiência do Mestrado. Desta
maneira, sim, será válida.
2. Caso não seja possível comprovar proficiência, o exame a se realizar no dia
27/11 será em inglês e no segundo idioma de opção do candidato?
Resposta: Sim
3. Quando será a matrícula, em caso de aprovação no Doutorado?
Resposta: A matrícula para os candidatos aprovados tanto no Doutorado
quanto no Mestrado acontecerão no mês de março de 2019.
4. Tenho proficiência em língua espanhola concedida pela universidade onde
estudo. Tem validade?
Resposta: Sim. Mas a prova de proficiência da segunda língua estrangeira
terá que ser necessariamente em inglês.
5. A inscrição é gratuita?
Resposta: Sim.
6. No que diz respeito ao item 6. Procedimentos e Calendários. No que tange o
item citado, o edital traz uma etapa intitulada "exame oral" que esclarece os
critérios de avaliação bem como a sua realização que está agendada para os
dias 27 e 28 de novembro do corrente ano no auditório do DS. Tendo em vista
que a chamada do edital para candidatura é pública, questiono diante de
candidaturas de outros estados do país (como por exemplo a minha) ou
mesmo internacionais, se haveria viabilidade, possibilidade do exame oral por
videoconferência. (...)
Resposta: A Comissão de Seleção poderá aceitar exame oral por meio de
videoconferência. Para isso, o(a) candidato(a) deve solicitar a prova oral
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por meio de videoconferência, justificando o pedido, para ser avaliado
pela Comissão de Seleção.
7. Sou hispanohablante, posso realizar o projeto e a prova em espanhol para
mestrado e ou doutorado?
Resposta: Sim
8. Sobre a proficiência em doutorado, meu mestrado foi em português, e meu
idioma nativo é o espanhol, assim necessito realizar em um ou dois idiomas a
proficiência?
Resposta: Se não houver comprovação por meio de certificado, deverá
ser em dois idiomas. De qualquer forma, um deles deve ser
necessariamente o inglês.

9. De acordo com o edital publicado para o mestrado de sociologia, é possível
entregar o projeto de pesquisa em espanhol?
Resposta: Sim
10. Possuo teste de proficiência em duas línguas, inglês e francês, posso pedir
dispensa de ambas? Se sim, como?
Resposta: Pelo menos em uma das línguas deve ser realizado o exame,
uma vez que a nota da prova do exame de proficiência conta para a
classificação final.
11. No projeto que irei enviar 4 cópias impressas e 1 cópia por e-mail, deve conter
o meu nome e o nome do possível orientador?
Resposta: Sim
12. Existe um calendário de datas, todavia não está claro quando irá sair a
convocação com o nome daqueles candidatos que irão precisar fazer o teste
de proficiência e, também, quando irá sair o escalonamento para arguições
orais? (...)
Resposta: A divulgação do calendário da arguição oral se dará junto com
a divulgação dos selecionados para a prova.
13. Dentre os documentos que devemos enviar por sedex, pede para enviar o
resumo do mestrado. Mesmo para aqueles que ainda não defenderam o
mestrado?
Resposta: Sim
14. Meu mestrado foi feito na França, pela Université Versailles Saint-Quentin-enYvelines em Sociologia. Meu diploma de graduação é da UFSCar. Gostaria de
saber se tenho possibilidade de participar da seleção do doutorado do PPGS.
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Resposta: É possível prestar a seleção com o diploma estrangeiro assim
como realizar a inscrição no Programa. Contudo, o diploma deve ser
reconhecido pelo MEC antes do exame de qualificação de sua tese de
Doutorado.
15. Quero saber se é possível apresentar minha inscrição com um diploma de uma
universidade da Colômbia que ainda não está homologado pelo Ministério da
Educação e reconhecido pelo MEC (...)
Resposta: É possível prestar a seleção com o diploma estrangeiro assim
como realizar a inscrição no Programa. Contudo, o diploma deve ser
reconhecido pelo MEC antes do exame de qualificação de sua dissertação
de Mestrado.
16. (...) Já defendi o Mestrado, fui aprovado e não tenho ainda o diploma do
Mestrado e nem o Certificado de Conclusão (...). O que devo apresentar no
lugar do diploma do mestrado ou dos documentos de conclusão?
Resposta: É possível apresentar a ata de defesa como comprovante de
conclusão.

A Comissão Administrativa da CPG houve por bem elaborar uma errata dos editais
para esclarecer a questão para os candidatos que estão em fase de conclusão da
graduação ou da dissertação de Mestrado no que diz respeito a declaração de que
são prováveis formandos.
A errata dos editais foi elaborada, acessível em www.ppgs.ufscar.br, e publicada na
presente data (17.09.2018).

São Carlos, 17 de setembro de 2018

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Sociologia

