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EDITAL (RETIFICADO EM 10.10.2008) 

SELEÇÃO 2009 

Estão abertas, no período de 08 de setembro a 10 de outubro de 2008, as inscrições para 
selecionar alunos para o preenchimento de vagas oferecidas no ano de 2009 no curso de Mestrado 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. 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 ou o das Diretrizes do Processo de Seleção 2009. 

1. Calendário de Atividades do Processo de Seleção 2009 

HORÁRIO  
ATIVIDADE DATA (**)  

Início Término 
LOCAL 

Inscrição 
08.09.2008 

a 
17.10.2008 

9h00 
14h30 

11h00 
17h00 

Secretaria do PPGCTS 

Inscrição (por correio) 
08.09.2008 

a 
 04.10.2008 

  
Correio, via serviço de entrega rápida 

(Sedex ou similar) 

Deferimento da inscrição 24.10.2008   
Secretaria do PPGCTS e site 

www.ppgcts.ufscar.br (*) 

Avaliação dos projetos 
20.10.2008 

a 
03.11.2008 

  Processo Interno de Avaliação 

Divulgação dos projetos aprovados 03.11.2008   
Secretaria do PPGCTS e no site do 

Programa (*) 

Prova de proficiência em inglês 17.11.2008 8h30. 11h00 O local será divulgado na Secretaria 

Divulgação dos aprovados na 
prova de inglês 

17.11.2008 18h30  
Secretaria do PPGCTS e no site do 

Programa (*) 

Prova escrita de conhecimentos 
gerais e específicos 

17.11.2008 14h30 18h30 O local será divulgado na Secretaria 

Divulgação dos aprovados na 
prova escrita de conhecimentos 

gerais e específicos 
19.11.2008  18h30 

Secretaria do PPGCTS e no site do 
Programa (*) 

Prova de argüição oral do projeto 
20.11.2008 

e 
21.11.2008 

8h30 
14h30 

12h30 
18h30. 

O local será divulgado na Secretaria 

Homologação e divulgação dos 
aprovados 

25.11.2008  17h00 
Secretaria do PPGCTS e site 

www.ppgcts.ufscar.br (*) 

   (*) Não serão fornecidos resultados por telefone ou email. 
 (**) Retificação do edital realizada em 10.10.2008 devido à greve bancária parcial. 



2. Procedimentos do Processo de Seleção 2009  

1ª ETAPA: Pré-Seleção (Eliminatória)  

• Análise da documentação apresentada pelo candidato, do projeto de pesquisa e da possibilidade 
de orientação pelo corpo docente do programa.  

2ª ETAPA: Provas Escritas (Eliminatórias)  

• Exame de Proficiência em Inglês (Eliminatório) 

• Haverá dispensa desta prova de inglês para os candidatos que comprovarem proficiência 
(como TOEFL, Michigan e Cambridge, TEAP e WAP), por meio de certificado reconhecido 
por instituições competentes e expedido, no máximo, há 2 (dois) anos antes da data da prova. 

• Prova de Conteúdos Gerais e Específicos (Eliminatória) – será realizada com base em 
bibliografia indicada.  

3ª ETAPA: Argüição Oral dos Projetos (Eliminatória)  

• Serão abordados aspectos relacionados ao projeto de pesquisa e à trajetória acadêmica e 
profissional do candidato.  

 
3. Documentos Necessários para a Inscrição 

1) Ficha de inscrição (disponível na Secretaria e 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,  
4) Uma cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação,  
5) Uma cópia do RG e do CPF (folha inteira),  
6) Três cópias do Curriculum Vitae (Modelo Curriculum Lattes),  
7) Três cópias em papel de um projeto de pesquisa na área, conforme modelo,  
8) Um disquete ou cd contendo uma cópia do projeto de pesquisa 
9) Comprovante de depósito da taxa de inscrição, conforme as instruções abaixo, no qual deverá 

constar, obrigatóriamente,  o código identificador (15497-0) e o nome do candidato.   
 

Taxa de Inscrição: Para ter sua inscrição efetivada o candidato deverá efetuar o pagamento de  
R$ 50,00 (cinquenta reais), a título de taxa de inscrição,  por intermédio de depósito na conta: 
Banco do Brasil: 001                                                Agência: 1888-0 
Conta corrente: 5996-X   FAI/UFSCar                    Código Identificador: 15497-0 

 
ATENÇÃO:  somente serão aceitos comprovantes de depósito feitos diretamente no caixa 
de agência do Banco do Brasil, NÃO sendo aceitos depósitos feitos em terminais 
eletrônicos ou pela internet.  No momento do depósito deverão ser registrados o código 
identificador do depósito e o nome do candidato. O comprovante de depósito bancário ou 
cópia do mesmo deverá ser encaminhado junto com a documentação. 

 
 

4. Disposições Finais 

a) Para acesso aos locais das provas o candidato deverá apresentar o original do documento de 
identidade,  

b) A inscrição no processo seletivo implica a aceitação plena, pelo candidato, das normas explicitadas 
nas presentes diretrizes e no edital de seleção 2009, os quais serão de conhecimento prévio e 
ficarão disponíveis na Secretaria do PPGCTS e no site do Programa (www.ppgcts.ufscar.br),  

c) Vide também disposições finais das Diretrizes do Processo de Seleção 2009, 
d) As dúvidas referentes ao calendário, procedimentos, inscrição, documentos e outras 

condições estabelecidas no presente edital deverão ser esclarecidas junto à secretaria do 
PPGCTS.   


