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EDITAL - SELEÇÃO 2012 
 
 

Estão abertas, no período de 15 de setembro a 7 de outubro de 2011, as inscrições para 
selecionar alunos para o preenchimento de vagas oferecidas no ano de 2012 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 das Diretrizes do Processo de Seleção 2012. 
 
 

1. CROGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO DE SELEÇÃO 2012 
 

ATIVIDADES PERÍODO LOCAL 
INSCRIÇÕES 

Inscrições 15/09/2011 a 
07/10/2011 

Exclusivamente pelo 
Correio (sedex)* 

Pedidos de solicitação de isenção de taxa 
de inscrição 

15/09/2011 a 
26/09/2011 

Exclusivamente pelo 
Correio (sedex)* 

Divulgação das solicitações de isenção 
de taxa de inscrição aprovadas 

3/10/2011 Site do PPGCTS 

Deferimento das inscrições 17/10/2011 Site do PPGCTS 
Divulgação dos projetos aprovados 25/10/2011 Site do PPGCTS 

PROVAS 

Prova de proficiência em inglês 21/11/2011 – 8:30 as 
11:30 hs 

A ser definido – ver site do 
PPGCTS 

Divulgação dos aprovados na prova de 
inglês 

21/11/2011 – 13:00 
hs 

Site do PPGCTS 

Prova escrita de conhecimentos gerais e 
específicos 

21/11/2011 – 14:00 
as 18:15 hs 

A ser definido – ver site do 
PPGCTS 

Divulgação dos aprovados na prova 
escrita de conhecimentos gerais e 
específicos 

22/11/2011 – 18:00 
hs 

Site do PPGCTS 

Prova de argüição oral do projeto 23/11/2011 a 
25/11/2011 A ser definido 

Divulgação dos candidatos aprovados** 02/12/2011 Site do PPGCTS 
 (**) Não serão fornecidos resultados por telefone ou email. 
 
 
 



(*) Endereçamento do envelope para envio da documentação pelo Correio 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE  
Via Washington Luiz, Km. 235 – Caixa Postal 676 
CEP 13.565-905 – São Carlos – São Paulo. 

 
 

2. PROCEDIMENTOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 2012 
 
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: 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 Conhecimentos Gerais e Específicos (Eliminatória) – será realizada com base em 
bibliografia indicada no site do PPGCTS.  

 
3ª ETAPA: Argüição Oral dos Projetos (Eliminatória)  

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

 
 

3. TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
Cada candidato deverá pagar a taxa de R$ 100,00 (cem reais). O pagamento deverá ser efetuado 
através de depósito, 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, na seguinte conta: 

Banco do Brasil: 001 
Agência: 1888-0 

Conta corrente: 5996-X FAI/UFSCar 
Código Identificador: 15497-0 

 
 

4. 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 (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) Uma cópia do RG e do CPF (folha inteira), 
6) 1 via do Currículo Lattes, atualizado, impresso diretamente da página da Plataforma Lattes do 

CNPq, 
7) Três cópias em papel de um projeto de pesquisa na área, conforme modelo no site do PPGCTS, 
8) Um CD contendo o projeto de pesquisa, 
9) Uma cópia do recibo de pagamento da taxa de inscrição (R$100,00) com identificação do 

candidato, 
10)  Comprovante de proficiência em inglês para os candidatos que irão solicitar dispensa da prova 

de inglês (conforme item 3.1 das Diretrizes da Seleção). 



 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

identidade. 
2. A inscrição no processo seletivo implica a aceitação plena, pelo candidato, das normas 

explicitadas nas Diretrizes da Seleção 2012, os quais serão de conhecimento prévio e ficarão 
disponíveis na Secretaria do PPGCTS e no site do Programa (www.ppgcts.ufscar.br). 

3. As dúvidas referentes ao calendário, procedimentos, inscrição, documentos e outras condições 
estabelecidas no presente edital deverão ser esclarecidas junto ao PPGCTS pelo email 
ppgcts@ufscar. 


