Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro
Universidade Candido Mendes

EDITAL 002/2022
TURMA 2022.2(retificado)

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) da
Universidade Candido Mendes (UCAM) faz saber aos interessados que, no período entre 15junho e 08de agosto (prorrogado)
2022, estarão abertas as inscrições para a seleção dos candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP),
curso de Mestrado, para a Turma 2022.2, com início previsto em 08 de agosto de 2022.
I - DAS VAGAS E DO PÚBLICO ALVO
Art. 1°) Serão oferecidas até 15 vagas para o curso de mestrado em Sociologia Política destinadas a portadores de diploma de
graduação outorgado por Instituição de Ensino Superior (IES) e reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), ou a
portadores de diploma concedido por Instituição de Ensino Superior estrangeira devidamente revalidado ou, excepcionalmente,
aceito pela Banca Examinadora para fins de participação no processo seletivo.
Parágrafo Único: Em caso de aprovação e seleção de candidato inscrito com base em aceitação provisória de diploma
estrangeiro pela Banca Examinadora, deverá o interessado iniciar, em até 30 dias após a matrícula, processo de revalidação de
diploma, ficando seu exame de qualificação condicionado à apresentação do diploma validado no país.
Art. 2°) A Coordenação do PPGSP reserva-se o direito de não preencher o total de vagas oferecidas.
Art. 3°) Não haverá reserva de vagas.
Art. 4) O Programa se reserva a possibilidade de alocação de até 2 (duas) bolsas de estudo aos candidatos aprovados que
apresentarem propostas de pesquisa na área de relações étnico-raciais e africanidades, respeitando-se a ordem de classificação
no certame.
II – DAS INSCRIÇÕES
Art. 5°) O processo de inscrição será realizado em duas etapas: a pré-inscrição e a inscrição.
Art. 6°) O PPGSP receberá pré-inscrições exclusivamente pelo site www.iuperj.br, devendo o interessado acessar a aba Seleção
entre 15junho e 08 de agosto de 2022. Informações adicionais poderão ser prestadas através do WhatsApp (21) 988759479 ou
pelo e-mail ppgsp@iuperj.br
§ 1°. A pré-inscrição ao concurso de seleção será realizada mediante o cumprimento dos seguintes requisitos obrigatórios:
Preenchimento do Formulário Eletrônico disponível em http:/www.iuperj.br com o fornecimento dos seguintes dados:

a) Número do Registro Geral de Identidade ou outros documentos o ciais de

identificação, tais como passaporte, Carteira

Nacional de Habilitação, e carteiras de identificação profissional admitidas por lei, ou documento de estrangeiro residente no
Brasil;

b) Número do CPF;
c) Endereço completo;
d) Telefones de contato;
e) E-mails de contato;
f) Link para o Currículo Lattes. Ver: http:/lattes.cnpq.br/

§ 2°. As pré-inscrições serão confirmadas pela Secretaria do Programa de Pós-Graduação do IUPERJ/UCAM via e-mail em
até três dias úteis.
§ 3°. O candidato deverá enviar por e-mail à Secretaria (jsoares@candidomendes.edu.br) cópias dos documentos elencados no
Art. 7º até o prazo de encerramento das inscrições, 08/08/2022. O candidato deverá realizar o pagamento do boleto da taxa de
inscrição, no valor de R$100,00 (cem reais), que receberá via e-mail, logo que fizer a pré-inscrição, o comprovante de
pagamento dever ser enviado juntamente com os documentos anteriores para jsoares@candidomendes.edu.br .
§ 4°. Excepcionalmente, poderá ser aceita declaração de conclusão do curso de graduação, mantendo-se a apresentação dos
demais documentos previstos. A não apresentação do diploma no prazo de 12 (seis) meses a contar da data da matrícula
implicará o desligamento do aluno do PPG-SP.
§ 5°. Os candidatos estrangeiros deverão apresentar, adicionalmente, cópia do diploma de graduação com visto consular
brasileiro, ou com tradução feita por tradutor público juramentado no Brasil.
§ 6°. Em caso de descumprimento não justificado do prazo acima, a pré-inscrição será cancelada.
Art. 7°) O candidato deverá enviar via e-mail uma cópia digitalizada dos seguintes documentos:

1.

Cópia do Número do Registro Geral de Identidade ou outros documentos oficiais de identificação tais como Passaporte,
Carteira Nacional de Habilitação, carteiras de identificação profissional admitidas por lei, ou documento de estrangeiro
residente no Brasil;

2.

Cópia do CPF;

3.

Foto 3x4, de data recente;

4.

Cópia de comprovante de residência;

5.

Cópia do comprovante de pagamento da inscrição;

6.

Cópia do Diploma e do Histórico da Graduação;

7.

Cópia de eventuais certificados de proficiência em inglês para fins de pedido de dispensa da prova de idioma,
conforme previsão do art. 13 deste Edital;

8.

Cópia dos principais trabalhos publicados, até cinco, se houver;

9.

Carta de intenções, com no máximo 3 mil palavras, contendo os seguintes itens:

a)

Expressar seus objetivos e aspirações ao cursar o Mestrado em Sociologia Política;

b)

Indicar entre o corpo docente do curso até três possíveis orientadores e três temáticas de pesquisa a serem
desenvolvidas como trabalho de dissertação, priorizando ambas as indicações (Anexo II),

c)

Ressaltar a afinidade com o (s) tema (s) escolhido (s) (motivos da escolha), destacando possíveis experiências na
área;
Observações:

a. O discente aprovado irá se integrar ao laboratório de pesquisa do orientador escolhido e junto com este dará início a
elaboração de um Plano de Trabalho, que será apresentado ao orientador até o final do 1º Semestre letivo:

i. Plano de Trabalho - O plano de trabalho é uma declaração de intenção que reflete a maturidade do solicitante com o programa
de estudos a ser perseguido. Quando feito em comum acordo com o futuro orientador o plano de trabalho reflete um
compromisso entre ambos. É neste contexto que o plano deve ser visto e sua relevância deve ser considerada como fator
complementar e não abonador do aluno.

b. A escolha do orientador está atrelada a temática eleita pelo candidato, sendo sua aceitação por parte do orientador
condicionada às vagas do professor naquele semestre. Em caso de inexistência de vaga para a primeira escolha, o discente será
direcionado para a segunda ou a terceira opção de orientação, conforme a adequação temática, seguindo a priorização acima.

III - DO PROCESSO SELETIVO E DOS CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO
Art. 8°) Os candidatos serão avaliados pela banca examinadora através das seguintes etapas: a) Análise da carta de intenções
do objeto de pesquisa de Dissertação e do Currículo; (classificatória) b) Entrevista (eliminatória)
Art. 9º) A escala das entrevistas será feita respeitando-se a ordem alfabética, e divulgada com a devida antecedência por
mensagem da secretaria do programa ao e-mail fornecido pelo candidato.
Art. 10º) Será considerado apto o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete inteiros) na análise da carta de
intenções e do currículo (a) e na entrevista (b).
Art. 11º) O resultado com as notas e a lista dos candidatos aprovados será divulgado no site www.iuperj.br e em comunicado
da secretaria do programa para o e-mail fornecido pelo candidato.
§ 1º. Poderá haver candidatos aprovados, mas não selecionados em razão do número de vagas disponíveis. Os candidatos
aprovados e não selecionados serão dispostos em ordem decrescente em lista de espera que poderá levar à matrícula em caso
de desistência ou desclassificação de candidatos selecionados.
§ 2º. Em caso de empate entre os candidatos, a classificação será decidida com base nos seguintes critérios: a)
Maior nota na entrevista;
b)

Maior nota na análise da carta de intenção e do currículo;

c)

Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso.

IV- DO CALENDÁRIO
Art. 11) O processo seletivo desenrolar-se-á de acordo com o seguinte calendário:

1. INSCRIÇÕES
Inscrição: http:/www.iuperj.br
Data: entre 15 junho e 08 de agosto de 2022

2. ENTREVISTA
Data: 09 e 10 de agosto de 2022
Horário: das 9 às 18 horas, conforme agendamento
Local: A entrevista será on-line, link a ser divulgado pela banca examinadora;
3. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
Data:

10 de agosto de 2022

Local: http:/www.iuperj.br
4. MATRÍCULA
Data: de 11 a 15 de agosto de 2022
Horário: 10 às 18 horas
Local: Rua da Assembleia nº 10, 3º andar, sala 303, Centro (havendo a possibilidade de todo o processo ser realizado online)

5. DIVULGAÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO
Data: 15 de agosto de 2022
Local: www.iuperj.br
6. MATRÍCULA DOS CANDIDATOS RECLASSIFICADOS

Data: 16 de agosto 2022
Horário: 10 às 21 horas
Local: Rua da Assembleia nº 10, sala 303, Centro

V – DA MATRÍCULA
Art. 11) Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e selecionados, respeitados os limites das vagas estabelecidas pelo
Programa.
Art. 12) O valor da mensalidade para o curso de Mestrado é de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), com reajuste anual
baseado no IPCA.
Art. 13) O pagamento da 1ª parcela, deverá ser feito no ato da matrícula.
Art. 14) O pagamento das parcelas subsequentes deverá ser feito até o 5º dia do mês de referência.
Art. 15) No ato da matrícula o candidato deverá comparecer à Secretaria de Pós-Graduação do Iuperj para o preenchimento
dos documentos administrativos, assinatura de contrato de prestação de serviços e inscrição em disciplinas.
Art. 16) Em caso de desistência da matrícula poderão ser convocados outros candidatos aprovados constantes da lista de espera.
Havendo desistência até 20 dias após o início das atividades didático-pedagógicas ainda poderá ser realizada chamada para
candidatos aprovados e não selecionados.

Parágrafo único: Para efetuar trancamento de matrícula o aluno deverá ter cursado, pelo menos, um semestre letivo.
VI - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 17) A inscrição do candidato implica na aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital.
Art. 18) Poderá haver vista de prova, em caso de erro material, ou seja, erro no cômputo das notas.
Art. 19) As importâncias pagas não serão devolvidas sob qualquer pretexto, uma vez que se destinam a cobrir despesas com o
processamento das inscrições.
Art. 20) O exame de seleção só terá validade para Curso que será iniciado no primeiro semestre de 2022.
Art. 21) A existência de bolsa é limitada, sendo preferencialmente alocada por modalidade de cota a candidatos pretos e pardos
(variações de negritude), conforme orientação da CAPES.
Art. 22) Em função da pandemia de Covid-19 que assola o Brasil e o estado do Rio de Janeiro, caso o distanciamento social e
o fechamento das universidades se mantenham ao longo do processo seletivo, a entrevista será feita via videoconferência, em
plataforma a ser definida e informada ao candidato, segundo escala divulgada com antecedência.
Art. 23) Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Banca Examinadora.

LINHAS DE PESQUISA
1.

Sociedade, Estado e Participação Social:

Inserida no campo da sociologia política, a linha de pesquisa enfatiza a análise das relações entre Sociedade e Estado através
do estudo de políticas sociais e participação. São enfocados principalmente os temas das políticas públicas, da democracia
participativa, dos movimentos sociais e das relações entre os níveis da federação (descentralização, federalismo). Objetivase
com esta linha abarcar estudos que analisam as conexões entre globalização e transformações nos estados de bem estar social
e na implementação de políticas públicas setoriais, as relações entre os níveis nacional e subnacionais de governo, enfatizando
os processos relacionados à centralização versus descentralização e ao federalismo versus Estado unitário e pesquisas que
discutem as dimensões teóricas e históricas dos conceitos de ação coletiva, de contestação, de engajamento e sociedade civil.
2.

Cidade, Cultura e Poder:

Esta linha de pesquisa abriga pesquisas que se debruçam sobre processos de constituição de identidades e de diferenciação
social que se propagam e se manifestam no âmbito da cultura da Cidade. Assim, a cidade é entendida como instância 7
privilegiada de produção e negociação de alteridades, de trajetórias e dinâmicas identitárias e de expressões de conflitualidade
e disputas de poder e sentido. Os estudos aqui inscritos buscam identificar as relações que são engendradas e se sociabilizam
no universo cultural brasileiro, que, ao mesmo tempo, mascaram e naturalizam hierarquias e discriminações espaciais, sociais,
de classe, gênero e étnicas. Busca-se ainda abordar de uma perspectiva teórica, tanto os mecanismos que mitigam e
subalternizam as identidades, como os que propiciam experiências emancipatórias aos sujeitos sociais. Assim, pensamos a
cidade em seu recorte plural, admitindo distintas inscrições de representações, atores e práticas, com especial atenção, aos
processos sociais que envolvem, a saber: memória, patrimônio e cidade; religião, espaço público e movimentos sociais;
trabalho, grupos marginalizados e políticas de alteridade; políticas de segurança, policiamento e segregação do espaço urbano.

CORPO DOCENTE
1.

Alexandre de Paiva Rio Camargo Doutor em Sociologia(IESPUERJ) Eixos Temáticos:

Relações étnico-raciais e pensamento racial brasileiro; categorias raciais em perspectiva comparada; ações afirmativas raciais;
Sociologia histórica, teoria social e processos históricos; estudos foucaultianos, governamentalidade e produção de
subjetividades; nacionalismo e construção do Estado; Sociologia da ciência: tecnologias de gestão das populações e
financeirização da vida social; a formação das disciplinas científicas; a percepção pública sobre a ciência e a autoridade
científica; cientometria, processos de avaliação do conhecimento e suas controvérsias; redes e dispositivos sócio-técnicos na
construção da pandemia como experiência coletiva; Quantificação e sociedade: benchmarking, indicadores, rankings e sua
performatividade na indução do comportamento social; gênese e evolução das categorias de classificação; movimentos sociais
e as dimensões da desigualdade; estatísticas sanitárias, educacionais e criminais.
2.

Antonio José Junqueira Botelho

Doutor em Ciência Política (Massachusetts Institute of Technology, EUA). Pós-doutorado em História da Ciência,
Tecnologia e da Medicina (Johns Hopkins University, EUA).
Eixos Temáticos:
Estudos sociais da ciência tecnologia e inovação (CT&I): ciência e política; construção social, resistência social à tecnologia,
sociologia histórica e controvérsias tecnológicas; sociologia da CT&I; comunidades de CT&I, e política, desenvolvimento e
ambientes regionais de inovação. Sociologia econômica: economia política comparada (Europa Ocidental/União Europeia e
Ásia); rede de cooperação de empresas e desenvolvimento; empreendedorismo e inovação; upgrade de cadeias de fornecedores;
globalização e cadeias globais de valor, indústrias de alta tecnologia e energia, e aprendizado por monitoramento Instituições:
instituições, institucionalismos e neo-institucionalismos; natureza, dinâmica e mudança institucional; instituições e ação
coletiva; variedades de capitalismo/capitalismo comparado; Estado desenvolvimentista em uma perspectiva comparada
(Ásia/América Latina), Política pública: formação e avaliação de política públicas, profissões e política pública, regimes
regulatórios, Estado e regulação, políticas públicas a nível nacional e local para inovação; políticas energéticas (óleo e gás e
transição energética), e políticas de competitividade. Sociedade digital: divisão digital; democracia digital; sociedades digitais
comparadas; impacto da digitalização na competitividade nacional, e mobilidade digital e desenvolvimento.

3.

Camila Gonçalves de Mario

Doutora em Ciências Sociais (UNICAMP). Pós-Doutorado em Gestão de Políticas Públicas (EACH - USP).
Eixos Temáticos:
Políticas Públicas – análise e avaliação substantiva de políticas sociais e urbanas; abordagens cognitivas e normativas; ação
pública; e concepções de justiça, valores, ideias e atores na produção das políticas públicas; Neoliberalismos – debate teórico;
experiências

neoliberais

no

Sul-Global;

políticas

públicas

neoliberais;

intersecções

entre

neoliberalismo

e

(neo)conservadorismo; difusão do pensamento neoliberal no Sul-Global; Saúde – políticas e sistemas de saúde no Sul-Global;
SUS; determinantes sociais da saúde; COVID-19 – estigmas e gestão da crise; concepções de saúde e políticas públicas de
saúde; atuação da OMS; Justiça – desigualdade e justiça social; teorias normativas da justiça; liberalismo igualitário; teoria
crítica da justiça; concepções de justiça das políticas públicas.
4.

Fernando Antonio da Costa Vieira

Doutor em Sociologia e Antropologia (UFRJ). Pós-Doutorado em Educação (UFF).
Eixos Temáticos:
Movimentos Sociais - estruturação, ação, papel social, articulações, estudos de caso; Mídia - ação política, representação social,
relação com a sociedade, papel criminalizador dos movimentos sociais;
Pensamento Marxista - a obra teórica de Marx e Engels, a aplicação prática do marxismo; o marxismo e os movimentos sociais,
os autores marxistas pós-Marx;
Educação - educação e política, políticas públicas para a educação, sociologia e educação, o olhar dos clássicos da sociologia
sobre educação.
5.

Janine Targino da Silva

Doutora em Ciências Sociais (UERJ). Pós-Doutorado em Sociologia Política (UENF).
Eixos Temáticos:

Comunidades terapêuticas e a ação de grupos religiosos nas periferias brasileiras; Moralidades religiosas e não religiosas e a
questão de gênero na atualidade; Religião em articulação com os demais campos da vida social; Religião, intolerância e novas
dinâmicas urbanas.
6.

Lilian Alves Gomes
Doutora em Antropologia, Ufrj - 2017.

Eixos temáticos:
Religião, arte e imagem; teoria social; patrimônio cultural coleções, museus, exposições, objetos e espaço público);
antropologia das sociedades complexas, subjetividade contemporânea;
7.

Paulo Gracino Junior

Doutor em Ciências Sociais (UERJ). Pós-Doutorado em Sociologia (IFCS/UFRJ).
Eixos Temáticos:
Religião e Política: processos políticos; laicidade do Estado; novos atores sociais e seu impacto na política nacional; Religião
e cultura: impacto das novas modalidades religiosas em culturas locais; globalização e religião; Religião e Sociedade:
influência das religiões nos comportamentos sociais, tais como taxa de natalidade, adesão a programas de saúde pública, taxa
de nupcialidade, uso de preservativo entre outros; Globalização, fluxos culturais e organização do capital: avaliação das novas
modalidades culturais e seus impactos locais, resistências e bricolagens; reorganização das economias populares e fluxos de
capital; Teoria social: Sociologia da modernidade; Sociologia e Psicanálise; Pós-Estruturalismo e teoria da linguagem.
8.

Rodrigo Monteiro

Doutor em Medicina Social (IMS-UERJ).
Eixos Temáticos:

Juventudes: pensar na produção e reprodução da categoria por classes sociais e demais marcadores sociais da diferença, suas
dinâmicas de socialização e interações com demais gerações; Estudos sócio culturais dos esportes: pensar na produção do
esporte como lócus privilegiado de socialização e de tensões sociais; Conflitos urbanos: em suas múltiplas dimensões, como
segurança pública, disputas em torno da cidade e suas representações. Cidade e trabalho: pensar a relação entre esses dois
elementos constitutivos da vida social em suas dimensões de socialização e seus elementos de tensão e continuidade.
9.

Rogério Ferreira de Souza

Doutor em Ciências Sociais (UERJ).
Eixos Temáticos:
Memória, Cultura e Sociedade; Memória Cultural e Política da Memória - registros do cotidiano, novas formas de
arquivamento da memória e memória do cotidiano; Sociologia da Cultura- teoria crítica, estudos Literários, manifestações
culturais e pós-colonialismo; Política e Memória – lutas por justiça, redemocratizações e mobilizações sociais e indenitários;
Teoria Social e Grupos Subalternos – as lutas dos grupos subalternos e periféricos
entorno das políticas de identidade e reconhecimento, desigualdade social, trabalho
e lutas de classe.
Prof. Dr. Rogério Ferreira de Souza
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