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EDITAL DE SELEÇÃO 2013 AO PPGCTS 
(MESTRADO E DOUTORADO) 

 
Estão abertas, no período de 5 a 14 de novembro de 2012, as inscrições para selecionar alunos 

para o preenchimento de 47 vagas oferecidas no ano de 2013, sendo 29 no nível Mestrado e 18 no 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, que possui uma 
área de concentração - Ciência, Tecnologia e Sociedade - e três linhas de pesquisa que se 
complementam: 1. Dimensões Sociais da Ciência e da Tecnologia; 2. Gestão Tecnológica e Sociedade 
Sustentável; 3. Linguagens, Comunicação e Ciência. Este processo seletivo dará acesso ao curso, 
obedecida a ordem de classificação dos candidatos, no limite das vagas oferecidas sendo que o 
preenchimento de todas as vagas não é obrigatório. Todas as inscrições estarão sujeitas a deferimento 
prévio pela Comissão de Seleção. Serão motivos para o indeferimento das inscrições: a) a falta de 
qualquer documento exigido; b) a postagem fora do prazo estabelecido neste Edital; c) o não 
atendimento a qualquer outro item do presente Edital. 
 

1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO DE SELEÇÃO 2013 
 

ATIVIDADES PERÍODO LOCAL 

INSCRIÇÕES 

Inscrições 5 a 14/11/2012 
Até 12/11/2012 

Secretaria do PPGCTS 
Pelo Correio (Sedex)* 

Pedidos de solicitação de isenção de taxa de 
inscrição e do exame de proficiência 

5 a 9/11/2012 Secretaria do PPGCTS 
Pelo Correio (Sedex)* 

Divulgação das solicitações de isenção de taxa 
de inscrição aprovadas e do exame de 
proficiência 

12/11/2012 Site do PPGCTS** 

Deferimento das inscrições 21/11/2012 Site do PPGCTS** 

Divulgação dos projetos aprovados 23/11/2012 Site do PPGCTS** 

PROVAS 

Prova de proficiência em língua estrangeira 
(Inglês) ou língua portuguesa (para candidatos 
estrangeiros) 

10/12/2012 – 
9h às 11hs 

A ser definido – ver site do 
PPGCTS 

Divulgação dos aprovados na prova de 
proficiência  

10/12/2012 – 13hs 
Site do PPGCTS 

Prova escrita de conhecimentos teóricos no 
campo CTS 

10/12/2012 – 14h às 
18hs 

A ser definido – ver site do 
PPGCTS 

Divulgação dos aprovados na prova escrita 11/12/2012 – 18hs Site do PPGCTS 

Prova de argüição oral do projeto 
12/12/2012 a 
14/12/2012 

A ser definido 

Divulgação dos candidatos aprovados** 21/12/2012 Site do PPGCTS** 

(**) Não serão fornecidos resultados por telefone ou email. 
 
 
 



2. TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
O candidato deverá pagar a taxa de R$100,00 (cem reais). O depósito não pode ser feito em caixas 
eletrônicos, devendo ser feito exclusivamente com o agente bancário em qualquer agência do 
Banco do Brasil, na seguinte conta: 

Banco do Brasil: 001 
Agência: 1888-0 
Conta corrente: 5996-X FAI/UFSCar 
Código Identificador: 15497-0 

 
3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 
1.  Ficha de inscrição (no site do PPGCTS), com indicação de linha de pesquisa (obrigatório) e 

orientação (opcional); 
2.  Uma foto 3x 4; 
3. Uma cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Graduação: a) Caso a 

graduação tenha sido realizada em instituição fora do país, deverá ser acrescentado atestado 
certificando o reconhecimento de validação do diploma, emitido por Instituição de Ensino 
Superior no Brasil, reconhecida pelo MEC, conforme dispositivo legal. Todos os documentos 
complementares deverão estar autenticados; b) candidatos que ainda não concluíram o curso de 
graduação deverão apresentar esse documento por ocasião da matrícula, caso sejam aprovados. 

4. Uma cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 
5. Um exemplar da dissertação de mestrado, para candidatos ao Doutorado; 
6. Uma cópia do diploma de mestrado ou certificado de conclusão do mestrado, para os candidatos 

ao Doutorado; 
7. Uma cópia do Histórico Escolar do Curso de Mestrado para candidatos ao Doutorado; 
8. Uma cópia do RG e do CPF (folha inteira), ou da CNH; 
9. Uma via do Currículo Lattes, atualizado, impresso diretamente da página da Plataforma Lattes do 

CNPq; 
10. Cópias de publicações registradas no Currículo Lattes (artigos, livros, capítulos, trabalhos 

completos em eventos), apenas para candidatos ao Doutorado. Os candidatos que não possuírem 
publicações devem anexar uma declaração atestando que não há documentação comprobatória 
para publicações; 

11. Três cópias em papel de um projeto de pesquisa na área, conforme modelo no site do PPGCTS. 
Para os candidatos ao mestrado limite de até 12 páginas incluídas as referências; e para os 
candidatos ao doutorado limite de até 20 páginas incluídas as referências. 

12. Um CD contendo o projeto de pesquisa; 
13. Uma cópia do recibo de pagamento da taxa de inscrição (R$100,00) com identificação do 

candidato. O depósito não pode ser feito em caixas eletrônicos, devendo ser feito 
exclusivamente com o agente bancário em qualquer agência do Banco do Brasil; 

14. Comprovante de proficiência em inglês para os candidatos que irão solicitar dispensa da prova 
de inglês e comprovante de proficiência em língua portuguesa para candidatos estrangeiros.  

 
4. PROCEDIMENTOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 2013 

 
1ª ETAPA: Pré-Seleção (Eliminatória) - Análise da documentação apresentada pelo candidato, do 
projeto de pesquisa, do currículo e da possibilidade de orientação pelo corpo docente do programa.  
 
2ª ETAPA: Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (Inglês) ou Língua Portuguesa (para o 
caso de candidatos estrangeiros) (Eliminatória)  

A dispensa será deferida ou não pela Comissão de Seleção após a análise de documentos para:  
a) candidatos ao mestrado e doutorado que comprovarem proficiência (como TOEFL, 
Michigan e Cambridge, IELTS, TEAP e WAP), por meio de certificado reconhecido por 
instituições competentes e expedido, no máximo, há 3 (três) anos antes da data da prova;  
b) candidatos ao doutorado mediante atestado de aprovação em prova de proficiência nessa 
língua aplicada a alunos que cursaram Programas de Pós-Graduação reconhecidos pela 
CAPES, não ultrapassando o prazo de 3 anos da realização do exame contados a partir da data 
de inscrição no processo seletivo do PPGCTS 2013; 



c) candidatos estrangeiros ao mestrado e doutorado que comprovarem proficiência em língua 
portuguesa.  

 
3ª. ETAPA: Prova de Conhecimentos teóricos no campo CTS (Eliminatória) – será realizada com 
base em Bibliografia para candidatos dos níveis Mestrado e Doutorado que foram aprovados no 
exame de proficiência e inscritos nas três Linhas de Pesquisa indicadas neste Edital e divulgada no site 
do PPGCTS.  
 
4ª ETAPA: Argüição Oral dos Projetos (Eliminatória) - Serão abordados aspectos relacionados ao 
projeto de pesquisa.  

 
5a. ETAPA: Análise do Currículo Lattes (Classificatória) – a trajetória acadêmica e profissional do 
candidato será objeto de análise tendo como base as informações registradas no Currículo Lattes. 
 

5. SOBRE O NÚMERO DE VAGAS E ORIENTADOR 
 
Respeitando o Regimento Interno do PPGCTS quanto ao número de orientações para professores 
permanentes e colaboradores foi aprovado em reunião do Colegiado de Docentes do PPGCTS em 
05/09/2012, que o número máximo de novas orientações para o Processo Seletivo/2013 será de até 2 
(duas) orientações por docente. A expressão “até 2” decorre das seguintes situações: a) docentes 
credenciados apenas no mestrado podem aceitar até 2 orientações nesse nível; b) docentes 
credenciados no mestrado e no doutorado só poderão aceitar 1 orientação em cada nível. O(A) 
orientador(a) será definido(a) no resultado final da seleção, levando-se em conta a pesquisa proposta e 
a disponibilidade do corpo docente do PPGCTS e por esse motivo os(as) docentes poderão não 
completar as vagas anunciadas. 
 

Linha 1 – Dimensões Sociais da Ciência e da Tecnologia 
 Vagas no 

Mestrado 
Vagas no 

Doutorado 
Ariadne Chloë Mary Furnival 2 0 

Camila Carneiro Dias Rigolin 1 1 

Carlos Roberto Massao Hayashi 1 1 

Cidoval Morais de Sousa 1 1 

Márcia Niitumi Ogata 1 1 

Maria Cristina Comunian Ferraz 1 1 

Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi 1 1 

Maria Lúcia Teixeira Machado 1 1 

Maria Teresa Miceli Kerbauy 1 1 

Maria Zanin 1 1 

Thales Haddad Novaes de Andrade 1 1 

Wilson José Alves Pedro 1 1 

Linha 2 – Gestão Tecnológica e Desenvolvimento Sustentável 
Leandro Innocentini Lopes de Faria 1 1 

Luc Quoniam 1 1 

Luciana de Souza Gracioso 2 0 

Luzia Sigoli Fernandes Costa 2 0 

Marcelo Coutinho Vargas 1 1 

Roberto Ferrari Jr. 1 0 

Wanda Aparecida Machado Hoffmann 1 1 

Linha 3 – Linguagens, Comunicação e Ciência 
Arthur Autran Sá Neto 1 1 

Daniel Ribeiro Silva Mill 2 0 

Lucília Maria Sousa Romão 1 1 

Nádea Regina Gaspar 2 0 

Valdemir Miotello 1 1 

TOTAL DE VAGAS 29 18 
 



6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. Para acesso aos locais das provas o candidato deverá apresentar o original do documento de 

identidade com foto (RG ou CNH). 
2. A inscrição no processo seletivo implica a aceitação plena, pelo candidato, das normas explicitadas 

nesse Edital de Seleção 2013, os quais serão de conhecimento prévio e ficarão disponíveis na 
Secretaria do PPGCTS e no site do Programa (www.ppgcts.ufscar.br). 

3. Esse processo seletivo não admite pedidos de revisão de provas. 
4. As dúvidas referentes ao calendário, procedimentos, inscrição, documentos e outras condições 

estabelecidas no presente edital deverão ser esclarecidas no PPGCTS pelo email ppgcts@ufscar.br. 
 

São Carlos, 15 de outubro de 2012   Comissão de Seleção 2013 


