
 FACULDADE DE SEVRIÇO SOCIAL 

     PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL  

  

 

EDITAL 1/2013 

SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

SERVIÇO SOCIAL/MESTRADO 
 
 

  O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

torna público a abertura das inscrições para o processo seletivo para ingresso no Mestrado em 
Serviço Social no 1º semestre letivo de 2014. 

O Mestrado em Serviço Social tem como área de concentração “Questão Social, Território, 

Política Social e Serviço Social”, articulada em duas linhas de pesquisa: Políticas Sociais e Gestão 
Pública e Serviço Social e Sujeitos Sociais. 
 
 

1 - DA ESTRUTURA CURRICULAR: 
 

  1.1 A integralização do Programa exige a obtenção de no mínimo 32 (trinta e dois) créditos, 
distribuídos da seguinte forma: a) 22 créditos com as disciplinas; b) 10 créditos com a defesa de 

dissertação de Mestrado.  

1.2 O Programa deverá ser integralizado em no máximo trinta (30) meses e no mínimo doze 
(12) meses, incluída a aprovação da dissertação de mestrado, facultada a prorrogação por seis (06) 

meses para casos excepcionais, não se incluindo nesta contagem qualquer trancamento de matrícula 

que tenha ocorrido. 
 
 

2 – DAS INSCRIÇÕES: 

 

        2.1. Período de inscrições: de 30/09/2013 a 29/10/2013 (atenção: data alterada) das 12h às 
17:30 horas, de segunda a sexta-feira, excluídos feriados e recessos acadêmicos, na Secretaria de 

Pós-Graduação em Serviço Social, localizado na Faculdade de Serviço Social no Campus 

Universitário. 

 2.2. Público: Portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC. 
 2.3. Documentos necessários: 

a) requerimento de inscrição em formulário próprio disponível no sítio do Programa 

www.ufjf.br/ppgservicosocial 
b) Curriculum vitae, modelo próprio, disponível no sítio do Programa 

www.ufjf.br/ppgservicosocial, em três cópias acompanhado de uma cópia dos 

comprovantes;  

c) Projeto de trabalho com plano de pesquisa e intenção de estudo direcionada a linha de 
pesquisa, em três cópias, conforme as normas previstas no Edital; 

d) 02 (duas) fotos 3x4;  

e) fotocópia do documento de identidade e do CPF; 
f) comprovação de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, no caso de brasileiro 

e, em caso de estrangeiro, comprovação de regularidade de estadia no país;  

g) 02 (duas) fotocópias autenticadas da certidão de nascimento ou casamento;  
h) 02 (duas) fotocópias autenticadas do Diploma de graduação ou documento que comprove a 
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conclusão da graduação antes do início do Curso de Mestrado;  

i) fotocópia do Histórico Escolar do curso de graduação; 

j) Comprovante de depósito da taxa de inscrição no valor de R$150,00 (cento e cinqüenta 
reais), paga no Banco do Brasil, agência 0024-8, conta corrente 109.277-4, FADEPE/PPG 

em Serviço Social. 

 
 

 

Obs.: Serão aceitas inscrições por correspondência SEDEX com carimbo de postagem até 

28/10/2013 remetidas para: 
   Faculdade de Serviço Social 

   Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 

   Secretaria de Pós-Graduação 
   Campus Universitário, s/n – Bairro Martelos 

   Juiz de Fora – MG 

   36036-900 
 

            

2.4. Homologação das inscrições 04/11/2013. 
 
 

3 – DO NÚMERO DE VAGAS: 

 

3.1. Estão sendo oferecidas 18 (dezoito) vagas para o Mestrado em Serviço Social. 

3.2. O Programa não se compromete a preencher todas as vagas. 
 
 

4 – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 
 4.1. O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social indicará Comissão de 

Seleção composta por 5 (cinco) docentes com credenciamento no Programa para elaboração e 

correção das provas escritas, avaliação dos projetos e entrevistas com os candidatos. 

 
 

5 - DO PROCESO DE SELEÇÃO: 

 

5.1. Prova escrita de caráter eliminatório, tendo por base bibliografia mínima definida 
neste Edital de Seleção, a ser realizada no dia 11/11/2013 na Faculdade de Serviço Social, com 

início às 14:00 horas e término às 18:00 horas;  

5.2. Avaliação, de caráter eliminatório, do Projeto de dissertação;  
5.3. Entrevista do candidato com a Comissão de Seleção, de caráter eliminatório, a ser 

realizada a partir do dia 10/12/2013, na Faculdade de Serviço Social, de acordo com calendário a 

ser divulgado, baseada na apreciação do curriculum vitae, dos documentos referentes à história 

acadêmica do candidato e do Projeto de dissertação.  
5.4. Prova escrita de suficiência em língua estrangeira consistindo na leitura e 

compreensão de texto relacionado à temática do Programa, redigido em espanhol, francês ou inglês, 

à escolha do candidato, a ser realizada no dia 19/09/2014, na Faculdade de Serviço Social, com 
início às 14:00 horas e término às 17:00 horas;  
 
 

6 – DA PROVA ESCRITA: 
 



6.1. A prova escrita terá a duração de quatro horas, sobre os temas e bibliografia indicada 

neste Edital de Seleção;  

6.2. Não será permitida consulta bibliográfica; 
6.3. Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 70,0 (setenta); 

6.4. Temas e Bibliografia de referência: 

   
1-       Transformações Societárias, Estado, Política Social e Gestão Pública 

2-       Questão Social e Serviço Social 

3-       Território e Sociedade 

4-       Democracia, Cidadania e Sujeitos Sociais 
  

Bibliografia: 

  
ANTUNES, Ricardo.  Os Sentidos do Trabalho. SP: Boitempo, 1999, Caps. II, III e VI. 

    

BEHRING, Elaine e BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e história. São Paulo: 
Cortez, 2006, Caps I. e II 

  

CORREA, Roberto. O espaço urbano. São Paulo: Editora Ática, 1989. Cap. 2 e Cap. 3. 

  
COUTINHO, Carlos Nelson. “Marxismo e Política. A dualidade de poderes e outros ensaios”. 

São Paulo: Cortez, 1994, Cap. 1 e 3, pp. 13-69 e 91-120. 

  
__________. “Notas sobre cidadania e modernidade”. In Revista Praia vermelha, v1 n1, pp 

145-165. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. 

  

DURIGUETTO, Maria Lúcia. Sociedade civil e Democracia: um debate necessário São Paulo: 
Cortez, 2007. Cap IV e Conclusões.   

  

IAMAMOTO, Marilda. O Serviço Social na cena contemporânea. In: CFESS/ABEPSS – 
Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília/DF, 2009.) 

 

__________. A questão social no capitalismo. Temporalis. ABEPSS, Brasília, 2001,, n 3. 
Janeiro/Junho 2001. 

  

NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1991. Cap II. 

  
_______. “Cinco notas a propósito da questão social”. Temporalis. ABEPSS, Brasília, 2001, n 

3, pp 41-49. Janeiro/Junho 2001. 

  
MONTÃNO, Carlos e DURIGUETTO, Maria Lúcia. Estado, Classe Social e Movimento 

Social. São Paulo: Cortez, 2010. pp. 98-120; pp.126-132; pp.265-277; pp. 337-351. 

  
NETTO, José Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo: 

Cortez, 2006. Capítulos 8 e 9. 

  

NOGUEIRA, Marco Aurélio. Um estado para a Sociedade Civil. São Paulo: Cortez, 2004, Cap 
III. 

  

PAULA, Ana Paula Paes. Por uma nova gestão pública. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 
Parte II. 



 

PEREIRA, Potyara A.P. Questão social, serviço social e direitos de cidadania. Temporalis. 

ABEPSS, Brasília, 2001, n 3. Janeiro/Junho 2001. 
  

SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1993. Cap. VI e Conclusões. 

  
SOARES, Laura  “Os custos sociais do ajuste neoliberal na América Latina”. São Paulo: 

Cortez, Col. Questões da nossa época, n. 78, 2000. 

  

SOUZA FILHO, Rodrigo. Gestão Pública e Democracia: a burocracia em questão. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2011. Conclusão. 

 

YAZBEK, C. Pobreza e exclusão: expressões da questão social no Brasil. Temporalis. 
ABEPSS, Brasília, 2001,, n 3. Janeiro/Junho 2001. 

 

 
      

7 – DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO: 
 

7.1. O Projeto de dissertação elaborado pelo candidato deverá conter: título provisório; 

linha de pesquisa; delimitação do tema; justificativa; objetivos; fontes e metodologia; bibliografia 
de referência; assinatura do aluno.  

7.2. O projeto não deverá exceder 08 páginas apresentadas de acordo com as seguintes 

normas: letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entrelinhas 1,5; margem superior de 

3cm, margem inferior de 3cm, margem direita de 3cm, margem esquerda de 2cm.  
7.3. Somente serão avaliados os projetos dos candidatos aprovados na prova escrita. 

 
 

8 – DA ENTREVISTA: 
 

8.1. A entrevista, de caráter eliminatório, consiste na análise do curriculum vitae, dos 

documentos referentes à história acadêmica do candidato e na argüição do Projeto de dissertação e 

suas possibilidades de realização;  
8.2. Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 70,0 (setenta); 

 

 

9 – DA PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: 

 

9.1. A prova escrita de suficiência em língua estrangeira terá a duração de três horas; 
9.2. Será permitida a utilização de dicionários durante a prova; 

9.3. O candidato que obtiver nota inferior a setenta (70,0) deverá prestar novo exame até o 

final do semestre. Caso seja reprovado novamente, o candidato será desligado do Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social. 
 

 

10 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL: 
 

10.1 Os candidatos aprovados na prova escrita e na entrevista, serão classificados em ordem 

decrescente da soma total dos pontos obtidos nestas etapas. 

10.2. Critérios de desempate: 1) nota da prova escrita; 2) nota da entrevista.  
 



 

11 – DOS RESULTADOS: 
 

11.1. A divulgação dos resultados será feita obedecendo ao seguinte calendário: 
Resultado da prova escrita: 25/11/2013; 

Resultado do projeto: 06/12/2013; 

Classificação final: 13/12/2013, no quadro de avisos da Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social, na Faculdade de Serviço Social e no endereço eletrônico: 
www.ufjf.br/ppgservicosocial 
 
 

12 – DOS RECURSOS 
 

 12.1. Caberá recurso aos resultados divulgados mediante pedido por escrito, entregue à 

Secretaria do Programa, em até 02 (dois) dias úteis após cada resultado de etapa divulgado. 

 12.2. O resultado dos recursos recebidos será divulgado no sitio do Programa – 
www.ufjf.br/ppgservicosocial, em até 02 (dois) dias úteis. 

 

 

13 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

13.1. À Comissão de Seleção caberá decidir sobre as questões não previstas no presente 

Edital.  
13.3. A documentação dos candidatos não classificados deverá ser retirada na Secretaria de 

Pós-Graduação da Faculdade de Serviço Social até o prazo máximo de 31/03/2014. Após esta data 

será descartada. 
13.4. Para maiores informações:  

 Secretaria de Pós-Graduação 

 Faculdade de Serviço Social  
 Campus Universitário, s/n 

 Juiz de Fora – MG 

 36036-900 

 Telefones: (32) 2102-3569;  
 Fax: (32) 2102-3560 

           E-mail: mestrado.ssocial@ufjf.edu.br 
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