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CONVOCAÇÃO PARA PROVA ORAL – EDITAL 02/2020

Conforme  edital  02/2020  e  cronograma  constante  no  edital  07/2020,  estão
convocados/as para a realização da Prova Oral os/as candidatos/as aprovados/
as na etapa de Avaliação da Proposta de Dissertação de Mestrado.

 O/A  candidato/a  deverá  acessar  a  sala  de  espera  virtual  com  dez
minutos de antecedência ao horário divulgado nestas instruções para
sua prova;

 Haverá tolerância de dez minutos com relação ao horário marcado para
o  início  da  prova  do/a  candidato/a;  os  minutos  atrasados  serão
computados no tempo total  da prova oral  do/a candidato/a, sendo os
tempos totais dos tópicos da entrevista recalculados proporcionalmente
ao  atraso;  findos  os  dez  minutos  de  tolerância,  o/a  candidato/a  será
declarado/a ausente do processo de seleção;

 Ao  ingressar  na  sala  de  espera  virtual,  o/a  candidato/a  deverá  se
identificar,  declarando  seu  nome  e  o  número  de  seu  registro  de
identidade ou de seu CPF;

 O/A candidato/a não poderá se valer de anotações, livros ou de qualquer
tipo  de  material  de  apoio;  o/a  candidato/a  poderá,  contudo,  fazer
anotações, durante a entrevista, em folha em branco.

Lembramos que,  nos  termos do  item 10.5  do edital,  a  utilização  de meios
informáticos  adequados  é  de  responsabilidade  exclusiva  do/a  candidato/a.
Ocorrendo algum problema de conectividade, serão respeitados os termos do
item 10.5.1 do edital.

Dia 01/02/2021 – https://conferenciaweb.rnp.br/events/ppgsol-selecao-de-
mestrado-01-02-2021-edital-02-2020
Inscrição Linha de Pesquisa Horário
202000469027493 Trabalho e Sociedade 8h30
202000469027539 Cidade, Cultura e Sociedade 9h40
202000469027739 Feminismo, Relações de Gênero e de Raça 10h50
202000469027785 Pensamento e Teoria Social 13h30
202000469027829 Pensamento e Teoria Social 14h40
202000469027830 Cidade, Cultura e Sociedade 15h50
202000469027867 Violência, Segurança e Cidadania 17h

Dia 02/02/2021 – https://conferenciaweb.rnp.br/events/ppgsol-selecao-de-
mestrado-02-02-2021-edital-02-2020
Inscrição Linha de Pesquisa Horário
202000469027875 Educação, Ciência e Tecnologia 8h30
202000469027901 Feminismo, Relações de Gênero e de Raça 9h40
202000469027916 Educação, Ciência e Tecnologia 10h50
202000469027922 Feminismo, Relações de Gênero e de Raça 13h30
202000469027926 Educação, Ciência e Tecnologia 14h40
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202000469027938 Política, Valores, Religião e Sociedade 15h50
202000469027970 Feminismo, Relações de Gênero e de Raça 17h

Dia 03/02/2021 – https://conferenciaweb.rnp.br/events/ppgsol-selecao-de-
mestrado-03-02-2021-edital-02-2020
Inscrição Linha de Pesquisa Horário
202000469027981 Trabalho e Sociedade 8h30
202000469027988 Violência, Segurança e Cidadania 9h40
202000469027991 Educação, Ciência e Tecnologia 10h50
202000469028000 Feminismo, Relações de Gênero e de Raça 13h30
202000469028008 Política, Valores, Religião e Sociedade 14h40
202000469028035 Violência, Segurança e Cidadania 15h50
202000469028041 Cidade, Cultura e Sociedade 17h

Dia 04/02/2021 – https://conferenciaweb.rnp.br/events/ppgsol-selecao-de-
mestrado-04-02-2021-edital-02-2020
Inscrição Linha de Pesquisa Horário
202000469028048 Violência, Segurança e Cidadania 8h30
202000469028060 Trabalho e Sociedade 9h40
202000469028101 Educação, Ciência e Tecnologia 10h50
202000469028254 Violência, Segurança e Cidadania 13h30
202000469028318 Violência, Segurança e Cidadania 14h40
202000469028320 Pensamento e Teoria Social 15h50
202000469028329 Política, Valores, Religião e Sociedade 17h

Dia 05/02/2021 – https://conferenciaweb.rnp.br/events/ppgsol-selecao-de-
mestrado-05-02-2021-edital-02-2020
Inscrição Linha de Pesquisa Horário
202000469028341 Trabalho e Sociedade 8h30

Excertos do Edital 02/2020
“Prova Oral
5.2.2 Prova Oral: Terá duração máxima de 50 (cinquenta) minutos, divididos em duas etapas
de avaliação:
5.2.2.1 Prova Oral sobre a Proposta de Dissertação de Mestrado, consistindo na arguição do
(a) candidato (a) pela Comissão de Seleção em torno da referida proposta, com a duração
máxima de 20 minutos. Os critérios de avaliação para esta prova estão explicitados no item
6.2.2.1 deste edital.
5.2.2.2 Prova Oral sobre Teoria, consistindo na arguição do candidato a questões formuladas
pela banca sobre a bibliografia que consta no ANEXO I deste edital. A Prova Oral de Teoria
terá  duração  máxima  de  30  minutos.  Os  critérios  de  avaliação  para  esta  prova  estão
explicitados no item 6.2.3.1 deste edital. 

6.2.2 Prova Oral sobre a Proposta de Dissertação de Mestrado: Esta etapa é eliminatória e
classificatória e a nota mínima de classificação é 05 (cinco) pontos. A Prova Oral consistirá na
arguição do (a) candidato (a) pela Comissão de Seleção quanto à Proposta de Dissertação de
Mestrado.
6.2.2.1 Os aspectos avaliados na Prova Oral sobre a Proposta de Dissertação de Mestrado
serão: capacidade de sustentação dos argumentos científicos, objetividade, conteúdo, assim
como demonstração de conhecimento sociológico e de raciocínio lógico.
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6.2.3 Prova Oral sobre Teoria: Esta etapa é eliminatória e classificatória e a nota mínima para
aprovação será 05 (cinco) pontos. A prova oral versará sobre as referências bibliográficas que
se encontram no anexo I deste Edital.
6.2.3.1  Os  aspectos  avaliados  na  Prova  Oral  sobre  Teoria  serão:  domínio  dos  conceitos,
capacidade de relacionar conceitos e ideias, objetividade e observância ao tempo previsto para
a realização da prova. 

10.5 O PPG-SOL não se responsabiliza por problemas de conectividade e de acesso à internet
pelos candidatos durante a realização das provas.
10.5.1  Em caso  de  perdas  de  conectividade  pelos  (as)  candidatos  (as),  a  seção  de  tele
chamada será mantida aberta pela comissão de seleção durante o tempo máximo previsto para
a realização das provas, nos termos do item 5.2.2 deste edital.
10.5.2 Todas as Provas Orais serão gravadas”. 

Brasília, 29 de janeiro de 2021
Haydée Glória Cruz Caruso
Programa de Pós-graduação em Sociologia
Departamento de Sociologia
Universidade de Brasília
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