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EDITAL PPPG Nº.18/2009 

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO comunica aos interessados que estarão abertas, no 
período de 28 de agosto a 15 de setembro de 2009, no horário das 8h às 12h e das 
14h às 18h, na Secretaria provisória do Programa de Pós-Graduação Cultura e 
Sociedade, na sala do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos – NEJA, localizada no 
Centro de Ciências Sociais - CCSo, Bloco E, 3º andar, Sala 304, na Av. dos 
Portugueses, s/nº, Campus do Bacanga, as inscrições para seleção ao Curso de 
Mestrado Interdisciplinar Cultura e Sociedade, obedecidos os seguintes requisitos:  

I – CLIENTELA: 

Graduados em Ciências Humanas e Sociais ou áreas afins aos objetivos e conteúdo 
programático estabelecido pelo Programa. 

II - NÚMERO DE VAGAS: 

Encontram-se disponíveis, no máximo, 20 (vinte) vagas, a serem preenchidas por 
ordem de classificação dos aprovados, conforme as linhas de pesquisa do Programa e 
do corpo docente de orientação. O preenchimento de todas as vagas não é obrigatório.  

III - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: 

Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos:  

a) Carteira de Identidade – RG: Fotocópia da Carteira de Identidade ou, para 
estrangeiros, do passaporte ou do Registro de estrangeiro; 

b) CPF: Fotocópia do CPF (exceção feita a estrangeiros); 

c) Título de Eleitor: Fotocópia do título de eleitor e comprovantes de que votou na última 
eleição (dos dois turnos, se houve). Na falta dos comprovantes, declaração da Justiça 
Eleitoral de que está quite com as obrigações eleitorais, ou justificativa eleitoral da 
comprovação de quitação eleitoral; 



d) Serviço Militar: Apresentação do Certificado de Reservista ou de quitação do Serviço 
Militar; 

e) Diploma de Graduação: Fotocópia autenticada do Diploma ou Certificado de 
conclusão de curso de graduação, de duração plena e aprovado pelo MEC (ou 
revalidado, no caso daqueles obtidos no exterior). No caso de aluno formando, 
declaração da coordenação do curso de graduação de que já concluiu todas as 
atividades exigidas, faltando apenas a conclusão da monografia. A defesa e aprovação 
da monografia deve ser realizada antes da matrícula; 

f) Histórico Escolar: Fotocópia autenticada do Histórico Escolar do curso de graduação; 

g) Currículo Lattes: Cópia impressa de Currículo da Plataforma Lattes do CNPq; 

h) Fotos: Duas fotos três por quatro, coloridas e recentes; 

i) Memorial descritivo contendo uma parte sobre os aspectos mais relevantes da vida 
acadêmica e profissional do candidato, e uma parte descritiva sobre a contribuição do 
Curso escolhido para sua vida acadêmica e profissional, bem como as condições e 
disponibilidade que terá para realizar o Curso de Mestrado (máximo de cinco laudas, 
em letra Times New Roman, fonte 12, espaço 1,5, papel A4); 

j) Requerimento de inscrição: Requerimento de inscrição, preenchido e assinado 
(modelo disponível na secretaria, no endereço www.pgcult.ufma.br e no Anexo D 
deste edital);  

k) Taxa de inscrição: Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (boleto 
disponível na Secretaria do Programa, no endereço www.pgcult.ufma.br e no Anexo C 
deste edital) 

l) Projeto de pesquisa: Projeto de pesquisa, apresentando claramente um problema de 
investigação, devidamente vinculado a uma das linhas de pesquisa do Programa, em 3 
vias, contendo no mínimo 08 (oito) e no máximo 10 (dez) laudas, fonte Times New 
Roman, corpo 12, espaço 1,5, folha A4, devendo contemplar os seguintes itens:  

• Capa contendo o título do projeto, nome do autor e linha de pesquisa do 
Programa (ver Anexo B) a qual está vinculado; 

• Justificativa para a escolha do tema; 
• Problematização do tema; 
• Objetivos – geral e específicos; 
• Referencial teórico ou fundamentação; 
• Proposta metodológica devidamente fundamentada; 
• Bibliografia referenciada, com observância das normas da ABNT. 

m) Inscrição por Procuração: Procuração, com firma reconhecida, no caso da 
inscrição ser efetuada por outro que não seja o candidato.  



IV – TAXA: 

1. Taxa de Inscrição ao exame de seleção: R$ 100,00 (cem reais). 

V – CRONOGRAMA 

Data/Período Etapa Horário 
28/08/2009 Divulgação do Edital 14h 

28/08 a 15/09/2009 Período de inscrições 08 às 12 h e das 
14 às 18h 

16/09/2009 Homologação das inscrições 
18h 

 

18/09/2009 Prazo para recursos referentes à 
Homologação das inscrições 

Até 18h 

21/09/2009 Realização da Prova Escrita  
de caráter eliminatório 08h30 às 12h 

23/09/2009 Divulgação da lista de aprovados na 
Prova Escrita 18h 

23 a 25/09/2009 Prazo para recursos referentes ao 
resultado da Prova Escrita 

Até 18h 

23 a 25/09/2009 Análise e avaliação dos Projetos de 
Pesquisa de caráter eliminatório 

08 às 18h 

25/09/2009 
Divulgação da lista de aprovados na 

Análise do Projeto e agenda de 
horários da Prova Oral 

18h 

25 a 29/09/2009 Prazo para recursos referentes ao 
resultado da Análise do Projeto Até 18h 

30/09 a 02/10/2009 Realização da Prova Oral  
de caráter eliminatório 

08 às 18h 

02/10/2009 Divulgação da lista de aprovados na 
Prova Oral 

18h 

02 a 06/10/2009 Prazo para recursos referentes ao 
resultado da Prova Oral 18h 

07/10/2009 Prova de Língua Estrangeira 08h30 às 12h 

14/10/2009 Divulgação da lista de aprovados 
Resultado Final 

18h 

14 a 16/10/2009 Prazo para recursos referentes ao 
resultado da Prova Oral 

Até 18h 

19 e 20/10/2009 Matrícula 08 às 12 h e das 
14 às 18h 

21/10/2009 Início das aulas 08h 

 

 



VI – SELEÇÃO:  

A seleção ocorrerá no período de 21 de setembro a 05 de outubro de 2009, 
adotando-se as seguintes modalidades de avaliação, todas de caráter eliminatório, com 
nota mínina 7,0 (sete): 

• Prova Escrita de Conhecimentos, com peso 4, cuja bibliografia de referência estará 
disponível na Secretaria do Programa, no sítio do PGCult (www.pgcult.ufma.br) e no 
Anexo A deste edital. Será realizada no dia 21 de Setembro de 2009, no Centro de 
Ciências Sociais da UFMA, das 8h30 às 12h30, devendo os candidatos apresentar-se 
às 8h no local. Serão critérios da avaliação: o domínio de conteúdo, a coerência com o 
tema proposto e a clareza da exposição;  

• Análise do Projeto, com peso 3, quando será avaliada: a capacidade de articulação 
entre teoria e o problema a ser investigado; a capacidade de redação clara, correta e 
consistente; a pertinência da bibliografia citada; a capacidade crítica e a coerência com 
a linha de pesquisa escolhida;  

• Prova Oral, com peso 3, constará de argüição sobre o Projeto e o Memorial com 
roteiro fixo para todos os candidatos e com gravação de áudio. Será realizada no 
período de 30 de setembro a 02 de outubro de 2009, das 8h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h30. Serão critérios da avaliação: a qualidade do Projeto em relação a 
problematização do tema proposto, a atualidade e adequação do referencial teórico, 
bem como o potencial de realização e conclusão da investigação no prazo determinado; 

• Prova de Língua Estrangeira, espanhol, inglês ou francês, de caráter eliminatório, 
que será realizada no dia 07 de outubro de 2009, das 8h30 às 12h00, no Centro de 
Ciências Sociais da UFMA, devendo os candidatos apresentar-se às 8h no local. Serão 
critérios da avaliação: a leitura, análise e a interpretação de texto da língua estrangeira 
escolhida. 

A nota final do Exame de Seleção, para cada candidato, será obtida pela média 
ponderada das notas conferidas pela Comissão nas etapas de Análise do Projeto, 
Prova Escrita de Conhecimentos e Prova Oral. Após cada etapa eliminatória será 
divulgado o resultado dos aprovados em ordem alfabética. Para fins de ingresso no 
Mestrado, os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente a partir 
das notas finais obtidas nas etapas classificatórias do Exame de Seleção. O ingresso 
no Mestrado estará condicionado à aprovação e à classificação dentro do número de 
vagas estabelecido neste Edital. Em caso de empate, será utilizado o critério da nota 
mais alta na análise do projeto e, em caso de novo empate, da nota mais alta atribuída 
na prova escrita, e permanecendo o empate, a maior idade. O resultado final será 
divulgado até cinco dias úteis após a conclusão dos trabalhos do processo seletivo, 
através da fixação de lista na Secretaria do PGCult, no sítio: www.pgcult.ufma.br e no 
sítio da UFMA: www.ufma.br. 

 



VII – MATRÍCULAS: 

A matrícula dos candidatos selecionados ocorrerá de 19 e 20 de outubro de 
2009, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Secretaria do Programa de Pós-
Graduação Cultura e Sociedade.  

Para efetivar a matrícula, o candidato deve apresentar: 

1. Declaração do Coordenador do Programa de que foi selecionado e encontra-se 
classificado dentro do número de vagas determinado;  

2. Formulário de matrícula devidamente preenchido e assinado (modelo fornecido pela 
Secretaria);  

3. Declaração da instituição onde trabalha liberando integralmente o candidato para 
participar do curso, no caso dos que possuem vínculo empregatício e, para os demais, 
declaração de disponibilidade de tempo integral para participar do curso. 

5. Comprovante de conclusão do curso de graduação, para os aprovados que não 
haviam concluído por ocasião do processo de seleção.  

VIII – INÍCIO DO CURSO: 

O inicio do curso de Mestrado está previsto para 21 de outubro de 2009, 
podendo ser ministrado em turno matutino e vespertino. 

IX – DISPOSIÇÕES FINAIS:  

Ao inscrever-se, o candidato aceita as normas estabelecidas neste edital e se 
responsabiliza pelas informações fornecidas no requerimento de inscrição. Os 
candidatos que não puderem dirigir-se pessoalmente à Secretaria do Mestrado, 
poderão inscrever-se por procuração particular, com firma reconhecida, ou por 
correspondência, via SEDEX. Neste caso, a comprovação da postagem, até 11 de 
setembro de 2009, será o carimbo das agências do Correio. Serão desconsideradas as 
inscrições que chegarem pelo Correio após o dia 16 de setembro de 2008, ainda que 
postadas naquela data. 

Os casos omissos neste edital serão decididos pela Comissão de Seleção, com 
possibilidade de recurso ao Colegiado do Programa.  

Outras informações poderão ser obtidas diretamente na Secretaria do Programa ou 
pelo telefone (98) 3301-8473.  

 
São Luís (MA), 27 de agosto de 2009.  

 
 

Prof.Dr. Fernando Carvalho Silva 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação  



ANEXO A - EDITAL PPPG Nº. 18/2009 

 

 

Bibliografia sugerida para Seleção do Mestrado do PGCult 

BACHELARD, Gaston. Epistemologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. 

BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a arte. São Paulo: Ática, 2001. 

CANCLINI, Nestor. Culturas híbridas. São Paulo: EDUSP, 2003. 

FOUCALT, Michel. Arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-
modernidade. 4. ed. São Paulo: Cortez, 1997. 



ANEXO B - EDITAL PPPG Nº. 18/2009  

LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CULTURA E 
SOCIEDADE 
 

LINHAS DE PESQUISA 

 

LP1 Expressões e processos socioculturais 

A linha pesquisa ações e relações entre indivíduos e comunidades, suas práticas, 
representações, expressões simbólicas e artísticas, imaginário, conhecimentos e 
técnicas culturais, linguagens, etnicidades, sociabilidades, identidades e memórias, 
realizadas em espaços e períodos de tempo diversificados. Aborda, também, as formas 
de apropriação e difusão desses patrimônios materiais e imateriais, entendendo-as 
como processo dinâmico transmitido através das gerações. 

LP2 – Cultura, Educação e Sociedade 

A linha investiga a cultura e suas conexões com a educação e as relações de poder na 
sociedade. Entende cultura como instância que fundamenta os processos educacionais 
formais e informais e campo privilegiado do conhecimento. Estuda currículo e suas 
possibilidades de continuidade e/ou ruptura das relações sociais, avançando para 
questões que envolvem identidade e diversidade cultural. Enfoca formas e processos 
de mediação da construção do conhecimento e do desenvolvimento humano, 
abrangendo metodologias e técnicas, linguagens, procedimentos e ações culturais. 

 

 



 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO CULTURA E SOCIEDADE 

 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO Nº______/2009 

 
Nome:___________________________________________________________________________________________________ 
 

Data de Nascimento: ____/____/____ Sexo:   M   F Naturalidade: _______________________________________________ 
                                                                                                                                                (cidade, estado, país) 
Profissão:_____________________________ Local de Trabalho:___________________________________________________ 
 
Identidade n°: ____________________ Data Emissão: ____________________ Órgão Emissor: __________________________ 
 
CPF: _________________________________ Estado Civil: ______________________________ N° Dependentes: __________ 
 
Endereço: _______________________________________________________________________________________________ 
 
CEP: _________________ Cidade:_________________ Estado: ______ Telefone: _____________________________________ 
 
Celular: _______________________________ E-mail: ___________________________________________________________ 
 
Opção de Língua Estrangeira:___________________________________ 
 
Estudos Superiores: 
 

Universidade  Graduação Pós-Graduação Início Término Grau Obtido 
      
      
      
      
 

São Luís, ______ de ___________________de 2009. 
 

____________________________________________ 
 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
 
DOCUMENTOS ANEXADOS: 
(   ) Fotocópia do Diploma ou Certificado de conclusão de Curso de Graduação ou Declaração de que está finalizando a monografia;  
(   ) Fotocópia do Histórico Escolar (graduação); 
(   ) Memorial Descritivo (no máximo 5 laudas); 
(   ) Fotocópia da Carteira de Identidade, ou Passaporte (se for estrangeiro); 
(   ) Fotocópia do CPF, exceto estrangeiros; 
(   ) Fotocópia do Certificado de Reservista; 
(   ) Fotocópia do Título de Eleitor e da Comprovação de Quitação Eleitoral; 
(   ) Uma fotografia 3X4, recente;  
(   ) Requerimento de Inscrição preenchido e assinado; 
(   ) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$100,00; 
(   ) Projeto de Pesquisa em três vias (8 a 10 laudas).                                                                                     Recebi a 1ª via em: ___/____/2009. 

 
______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Universidade Federal do Maranhão – Centro de Ciências Humanas – Programa de Pós-Graduação Cultura e Sociedade – Mestrado Interdisciplinar 
Cultura e Sociedade 
Campus do Bacanga – Av dos Portugueses s/n° - 65085-580 Fone: (98) 3301-8473 / Sítio: www.pgcult.ufma.br / e-mail: pgcult@ufma.br 
 
 
 


