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SELEÇÃO DE CANDIDATOS/AS ÀS VAGAS DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA
PARA O CURSO DE MESTRADO PARA
O PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2019.

RETIFICAÇÃO
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, no uso de suas atribuições legais, torna
público e estabelece a RETIFICAÇÃO do Edital Nº 02/2018, no item a seguir descrito, mantendo
inalterados os demais itens do edital.

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Onde se lê
5.2.2 Prova de Teoria Sociológica. A prova terá duração de 4 (quatro) horas e será realizada na sede do
Programa, no endereço: Departamento de Sociologia, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de
Brasília, em sala a ser divulgada oportunamente. A prova escrita deverá ser feita pelo/a próprio/a
candidato/a, à mão, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em
caso de candidato/a que tenha solicitado condição especial, em função de portar deficiência que
impossibilite a redação pelo/a próprio/a. Os critérios de avaliação para esta prova estão explicitados no
item 6.2.2 deste edital.

Leia-se:
5.2.2. Prova de Teoria Sociológica. A prova terá duração de 4 (quatro) horas e será realizada na sede
do Programa, no endereço: Departamento de Sociologia, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de
Brasília, em sala a ser divulgada oportunamente. A prova escrita deverá ser feita pelo/a próprio/a
candidato/a, à mão, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em
caso de candidato/a que tenha solicitado condição especial, em função de portar deficiência que
impossibilite a redação pelo/a próprio/a. Os critérios de avaliação para esta prova estão explicitados no
item 6.2.2 deste edital. Todos os aprovados na fase de Avaliação da Proposta de Dissertação de Mestrado
terão oportunidade de realizar a Prova de Teoria Sociológica ou no dia 17 de setembro de 2018, das 08
às 12:00 horas, ou no dia 20 de setembro, das 08 às 12 horas. Os candidatos que optarem por fazer a
Prova de Teoria Sociológica no dia 17 de setembro deverão assinar um termo de compromisso abrindo
mão do direito de realiza-la no dia 20 de setembro.
Brasília, DF, 18 de setembro de 2018
Prof. Dr. Edson Silva de Farias
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Sociologia
Departamento de Sociologia
Universidade de Brasília
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