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EDITAL Nº 01/2020 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DOCENTE 
MESTRADO PROFISSIONAL DE SOCIOLOGIA EM REDE NACIONAL/ASSOCIADA 

UNIVASF 

1. PREÂMBULO 

 
1.1. A Coordenação do Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional/ 

ProfSocio)/Associada Universidade Federal do Vale do São Francisco, em 
conformidade com o Resolução 07/2020, aprovado pelo Conselho Universitário 
da UNIVASF em 25 de março de 2020, torna público o presente Edital que 
estabelece as normas referentes ao Processo Seletivo Simplificado Docente e 
convida os professores e pesquisadores da UNIVASF, e de outras Instituições de 
Ensino e/ou de pesquisa, a apresentarem propostas para credenciamento no 
quadro de docentes do Profsocio nos termos aqui estabelecidos. 

 
1.2.  INSCRIÇÃO: Período de Inscrição: 8 a 22 de maio de 2020, através do e-mail 

profsocio.univasf2018@gmail.com. 
 
2. DO MESTRADO 

 
2.1. O Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional (Profsocio) tem o 

objetivo de propiciar um espaço de formação continuada para os professores de 
Sociologia que atuam na Educação Básica, ou àqueles que desejam atuar nesta 
área, inseridos em uma rede nacional de produção de metodologias de ensino e 
de pesquisa acerca das Ciências Sociais e Educação. 

 
2.2. O ProfSocio é destinado a portadores de diploma ou declaração de conclusão 

de curso de licenciatura de qualquer área de formação, que se encontrem 
lecionando no Ensino Médio. 

 
 2. 3. O ProfSocio tem como área de concentração “Ensino de sociologia”, com as 

seguintes linhas de pesquisa: I. Educação, escola e sociedade; II. Juventude e 
questões contemporâneas; III. Práticas de ensino e conteúdos curriculares. 

 
3. DOS OBJETIVOS  

 

O presente edital objetiva: 

 

3.1. Selecionar e credenciar docentes e/ou pesquisadores/as para compor o quadro de 

orientadores/as do ProfSocio/Univasf, em conformidade com o Regimento do 

Mestrado que normatiza a participação de docentes.  

3.2. Selecionar e credenciar docentes, que estejam desenvolvendo pesquisas 

científicas, com expertise para ministrar disciplinas e auxiliar no desenvolvimento 

do programa. 
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4. DAS NORMAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DOCENTE 

 
4.1. Poderão se inscrever para credenciamento, docentes da Univasf e de outras 

instituições de ensino superior e/ou pesquisadores/as que correspondam aos 
seguintes requisitos: 

 
a) Possuir título de Doutorado com experiência na orientação de Trabalho de 

Conclusão de Curso e/ou Iniciação Científica, Dissertação de Mestrado ou 
Tese de Doutorado; 

b) Exercer a docência em curso de graduação; 
c) Ter disponibilidade para lecionar ao menos uma das disciplinas do quadro 

constante do Anexo I a cada quadriênio de avaliação; 
d) Possuir aos menos um ano de experiência na formação de docentes no nível 

superior ou na Educação Básica; 
e) Ter disponibilidade para orientar discentes na construção de seu projeto de 

TCC em qualquer uma das modalidades possíveis no Profsocio (Dissertação, 
Projeto de Intervenção na Escola; Produção de Material Pedagógico); 

f) Possuir produção acadêmica nos últimos dois anos (Apresentação de trabalho 
em congresso, capítulo de livro, artigo em periódico científico). 

 

4.2. Ao solicitar o credenciamento, o/a docente se compromete a participar das 
atividades do Programa, ministrando disciplinas, orientando discentes, 
compondo comissões no âmbito da Univasf, participando das reuniões regulares, 
eventualmente assumindo a coordenação e outras atividades administrativas; 

4.3. A relação das disciplinas a serem ministradas se encontra no Anexo I, suas 
ementas e referências estão disponíveis no site 
https://profsocio.ufc.br/documentos/. 

4.4  Os/as docentes poderão solicitar credenciamento na categoria Permanente ou 
Colaborador/a. Os requisitos são os mesmos para ambas, exceto no que diz 
respeito à quantidade de orientandos/as e à produção acadêmica por período de 
avaliação. 

4.5. As aulas do ProfSocio são ministradas de segunda-feira a sábado nos três 
períodos. 

4.5. O processo de credenciamento no Profsocio/Univasf será regido por este Edital 
e seus anexos, disponíveis no endereço eletrônico do ProfSocio, 
https://profsocio.ufc.br/documentos/. Em caso de dúvidas, a coordenação local 
deverá ser consultada. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://profsocio.ufc.br/documentos/
https://profsocio.ufc.br/documentos/
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5. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO:  
 

a) formulário individual de inscrição, encaminhado à Coordenação do ProfSocio, 

indicando a Linha de Pesquisa à qual pretende vincular-se;  

b) cópia do Currículo Lattes, devidamente atualizado, incluindo cópia dos trabalhos 

publicados no período de 2017 a 2020, caracterizados como artigos em periódicos, 

livros, capítulos de livro e trabalhos completos em anais;  

c) Fotocópia do diploma de doutorado;  

d) Plano de Trabalho, indicando disciplinas que pretende ministrar e as temáticas que 

pretende orientar, observando a articulação com a da linha de pesquisa;  

 

 

6. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS 

As inscrições serão homologadas pela Coordenação do ProfSocio, em conformidade à 

Resolução Nº 07/2020. A comissão de avaliação desta seleção docente do Mestrado 

Profissional de Sociologia em Rede Nacional/Associada UNIVASF se encarregará de 

emitir um parecer, analisando a proposta de ingresso do docente no quadro do 

ProfSocio com base na avaliação acadêmica da proposta do candidato, observando 

critérios qualitativos e considerando a adequação e a pertinência. O parecer será 

apreciado pelo colegiado do ProfSocio, ao qual caberá aprovar ou não as solicitações de 

credenciamento. 

 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

7.1. A inscrição do/a candidato/a à vaga de orientador/a implica na aceitação de todos 
os itens descritos neste Edital;  

7.2. O credenciamento do/a docente no ProfSocio não implica redução automática da 
carga horária de ensino na graduação;  

7.3. O resultado da seleção será divulgado até o dia 29 de maio de 2020;  
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7.4. As informações sobre o Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional, 
linhas de pesquisa, estrutura curricular, corpo docente, entre outros, encontram-se 
disponíveis para consulta no endereço eletrônico https://profsocio.ufc.br/documentos. 

7.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do ProfSocio/UNIVASF.  

 

Juazeiro/BA, 5 de maio de 2020. 

 

Profa. Dra. Luzania Barreto Rodrigues 

Coordenadora do Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional/ 
ProfSocio)/Associada UNIVASF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional 

_____________________________________________________________________________ 

 

ANEXO I 

DISCIPLINAS DO 1◦ SEMESTRE  

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Teorias das Ciências Sociais I 60 h 

Metodologia da Pesquisa 60 h 

Disciplina Optativa 45 h 

TOTAL 165 h 

 

DISCIPLINAS DO 2◦ SEMESTRE 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Teorias das Ciências Sociais II 60 h 

Metodologia do Ensino 60 h 

Sociologia da Educação 60 h 

TOTAL 180 h 

 

DISCIPLINAS DO 3◦ SEMESTRE 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Teorias das Ciências Sociais III 60 h 

Disciplina Optativa 45 h 

TOTAL 105 h 

 

DISCIPLINAS DO 4◦ SEMESTRE 
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DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Trabalho de Conclusão de Curso 180 h 

TOTAL 180 h 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 630 horas 
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ANEXO II 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA 

PROCESSO SELETIVO DOCENTE ProfSocio  
 

1. Nome completo:  

2. (   )  Docente 

     (   )  Pesquisador 

3. CPF:                                                       RG: 

4. Matrícula SIAPE: 

5: Cargo:  

6. Função:  

7. Instituição a que pertence: 
(    ) UNIVASF   
(    ) OUTRA, especificar: 
_____________________   
____________________________________
_____ 

8. Titulação: 
(   ) Livre Docente 
(   ) Pós-doutoramento 
(   ) Doutorado 

9. Área de Atuação: 

10. Campus/Órgão de Lotação: 11. Setor/Departamento em que trabalha: 

12. Contatos - Fone trabalho:          

    

Celular:   

13. E-mail: E-mail alternativo:  

14. Assinale as Linha(s) de Pesquisa que deseja atuar:  

(    ) - Educação, escola e sociedade 
(    ) - Juventude e questões contemporâneas 
(    ) - Práticas de ensino e conteúdos curriculares 
 

15. Assinale a(s) disciplina(s) que pretende ministrar: 

ELENCO DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:  
(   ) Teoria das Ciências Sociais I 
(   ) Teoria das Ciências Sociais II 
(   ) Teoria das Ciências Sociais III 
(   ) Metodologia da Pesquisa 
(  ) Metodologia do Ensino 
(   ) Sociologia da Educação 
 
ELENCO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS:  
(   ) Cultura 
(   ) Desigualdades Sociais  
(   ) Gênero e Sexualidades  
(   ) Métodos e Técnicas para Planejamento de Aulas 
(   ) Tópicos Especiais em Educação, escola e sociedade 
(   ) Tópicos Especiais em Juventude e questões contemporâneas 
(   ) Tópicos Especiais em Práticas de ensino e conteúdos curriculares 
(   ) Introdução às Ciências Sociais 
(   ) Educação e Cultura Indígenas 
(   ) Ensino da Cultura Afro-brasileira e Africana  
(   ) Gestão Democrática da Educação 
 

16. Pertence a Grupo(s) de Pesquisa?  
(   ) Não 
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(   ) Sim - Relacione abaixo o(s) grupo(s) ao(s) qual(ais) participa:  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________ 

   

______________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

 

 

----------- 

PARECER COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

(   ) Inscrição Deferida (   ) Inscrição Indeferida.           - Indicar o motivo: 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

________________________________________________ 

 

Responsável: 

 

Assinatura: 

 


