Serviço Público Federal
Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Socioeconômico
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima - Trindade
CEP: 88040-900 - Florianópolis – SC
Telefone: (48) 3721-6514 – Fax: (48) 3721-6689
E-mail: ppgss@contato.ufsc.br
MESTRADO
EDITAL 016/PPGSS/2017

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade
Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na
Resolução Normativa Nº 95/CUn/UFSC/2017, de 4 de abril de 2017, os Parâmetros para
Elaboração de Editais de Seleção da Pós-Graduação Stricto Sensu da UFSC, divulgados
em 15/04/2015 (http://propg.ufsc.br/2015/04/15/parametros-para-elaboracao-de-editais-deselecao-da-pos-graduacao-stricto-sensu-da-ufsc/) e as demais regulamentações pertinentes
torna pública a abertura de inscrições e estabelece as normas para a realização de Processo
Seletivo destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas no curso de
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS).
Área de concentração: Serviço Social, Direitos Humanos e Questão Social.
Linhas de pesquisa:
1 - Direitos, Sociedade Civil e Políticas Sociais na América Latina;
2 - Serviço Social, Ética e Formação Profissional;
3 - Questão Social, Trabalho e Emancipação Humana.
Poderão candidatar-se ao processo de seleção os portadores de diploma de graduação em
Serviço Social ou áreas afins, outorgados por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE) ou do exterior.
1 – Das vagas
Serão oferecidas 11 vagas, distribuídas na forma especificada no Anexo I do presente
Edital. Em todo caso, a alocação das orientações será aprovada pelo Colegiado do PPGSS.
O PPGSS reserva-se o direito de não preencher o total de vagas oferecidas.
2 – Da inscrição
2.1. Período e local das inscrições
a) As inscrições serão realizadas no período de 09 a 31 de agosto de 2017, exclusivamente via
internet, no site: http://www.capg.ufsc.br/inscricao. O comprovante da inscrição deverá ser
salvo em PDF para enviar a Secretaria do PPGSS, conforme orientações do item 2.2 desse
edital. No ato da inscrição o candidato receberá o número de inscrição, o qual deverá ser
apresentado, juntamente com a carteira de identidade, em todas as etapas do processo seletivo.
b) No mesmo período da inscrição (09 a 31 de agosto de 2017) os candidatos deverão enviar à

Secretaria do PPGSS os documentos elencados no item 2.2, pelo endereço de correio
eletrônico: ppgss@contato.ufsc.br;
1

2.2. Documentos exigidos para inscrição
a)
Comprovante da inscrição realizada via internet, no site: http://www.capg.ufsc.br/inscricao,
o mesmo devem ser digitalizados e enviados em formato PDF (Portable Document Format);
b)
Cópia digitalizada de documento de identidade e CPF. No caso de candidato estrangeiro,
além da cópia da carteira de identidade do país de origem, deverá acompanhar-se cópia do
passaporte e do visto de autoridade brasileira.
c)

Cópia, frente e verso, do diploma de graduação.

c.1. Candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela IES até o ato da inscrição,
poderão se inscrever desde que apresentem declaração digitalizada da IES indicando a data de
conclusão e da colação de grau de Curso de Graduação.
c.2. Candidatos que sejam possíveis concluintes de Curso de Graduação, no final do semestre em
que se inscreverem, poderão fazê-lo desde que apresentem documentação digitalizada da IES
declarando essa condição, acompanhada e cópia em PDF do Histórico Escolar do Curso de
Graduação, com os registros atualizados até o inicio do segundo semestre de 2017.
d) Todos os documentos exigidos acima deverão no período da inscrição (09 a 31 de agosto de
2017 até às 23h59min) os candidatos deverão enviar à Secretaria do PPGSS pelo endereço de

correio eletrônico: ppgss@contato.ufsc.br;
2.3. Homologação das inscrições
As inscrições dos candidatos serão homologadas após a verificação da confirmação da
inscrição via internet e do envio da documentação requerida. As inscrições homologadas para o
processo seletivo serão divulgadas no dia 01 de setembro de 2017, através do site do PPGSS
(www.ppgss.ufsc.br), a partir das 16h00.
3 – Da avaliação
3.1. Etapas do processo de avaliação
O processo de avaliação aos efeitos da seleção dos candidatos compreenderá as seguintes etapas:
a)
b)
c)
d)

Prova escrita (eliminatória);
Análise do pré-projeto (eliminatória);
Defesa do pré-projeto (eliminatória);
Análise do Currículo Lattes (classificatória).

3.1.1. Prova escrita (eliminatória)
A prova escrita tem caráter eliminatório e versará sobre temas que surgem da bibliografia indicada
no Anexo III. Serão critérios de avaliação: 1) Em relação à forma e estrutura das respostas:
consistência lógica e coerência argumentativa; qualidade gramatical e sintaxe da redação; caráter
acadêmico do texto. 2) Em relação ao conteúdo das respostas: adequação à pergunta; grau de
precisão conceitual; utilização apropriada de referências bibliográficas.
A nota mínima para aprovação nesta etapa será 6,0 (seis), resultado da média aritmética das notas
atribuídas pelos três avaliadores.
Os candidatos deverão realizar a prova com caneta esferográfica de cor preta.
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Esta etapa da seleção será realizada de forma cega (sem que o avaliador tenha acesso à
identificação do candidato),
3.1.2. Análise do pré-projeto (eliminatória)
3.1.2.1. Os aprovados na prova escrita deverão entregar o pré-projeto de pesquisa impresso

em quatro vias no dia 17/10 até às 16h na secretaria do PPGSS.
3.1.2.2. O endereço para envio pelo correio ou entrega pré-projeto é: Programa de Pós-Graduação
em Serviço Social – PPGSS, Centro Socioeconômico, Bloco F, sala 103, Universidade Federal de
Santa Catarina, Campus Universitário Prof. João David Ferreira Lima – Trindade, CEP – 88040
900 – Florianópolis – SC.
3.1.2.3. Serão avaliados os pré-projetos de pesquisa enviados via Correios/SEDEX que forem
postados até o dia 17/10/2017.
3.1.2.4. O Pré-projeto de pesquisa (modelo no Anexo II) deve versar sobre objeto

relacionado às linhas de pesquisa do PPGSS considerando os temas de pesquisa dos
professores com oferta de vagas para orientação.
A análise do pré-projeto (modelo Anexo II) será realizada conforme os seguintes critérios de
avaliação: adequação aos temas de pesquisa dos professores orientadores; coerência e consistência
teórico-metodológica; pertinência e manejo das referências bibliográficas; clareza e qualidade da
redação na estruturação do texto, assim como a relação da proposta com a Linha de Pesquisa
escolhida.
A nota mínima para aprovação será 6,0 (seis).
3.1.3. Defesa do pré-projeto (eliminatória)
A defesa do pré-projeto encaminhado junto com os outros documentos no momento de efetivar a
inscrição, será realizada perante a Comissão de Seleção, com a participação de outros docentes do
PPGSS, conforme a Linha de Pesquisa proposta pelo candidato para desenvolver a pesquisa.
Serão critérios de avaliação: coerência e consistência teórico-metodológica; pertinência e manejo
das referências bibliográficas; clareza e objetividade da exposição da proposta de pesquisa e sua
relação com a Linha de Pesquisa escolhida.
A nota mínima para aprovação nesta etapa será 6,0 (seis).
3.1.4. Análise do currículo (classificatória)
3.1.4.1 - Os aprovados na prova escrita deverão entregar uma via do curriculo documentado

impresso no dia 17/10 até às 16h na secretaria do PPGSS.
3.1.2.2. O endereço para envio pelo correio ou entrega do currículo é: Programa de Pós-Graduação
em Serviço Social – PPGSS, Centro Socioeconômico, Bloco F, sala 103, Universidade Federal de
Santa Catarina, Campus Universitário Prof. João David Ferreira Lima – Trindade, CEP – 88040
900 – Florianópolis – SC.
3.1.2.3. A análise do Currículo Lattes levará em conta apenas as atividades realizadas nos últimos
cinco (5) anos a partir da data de inicio da inscrição. Pautando-se nos critérios de pontuação
explicitados no Anexo IV.
3.1.2.4. Currículo devidamente registrado na Plataforma Lattes/CNPq, impresso em 1 (uma) via,
acompanhada dos comprovantes das atividades desenvolvidas nos últimos cinco (5) anos (dispostos
conforme a ordem apresentada no Anexo IV), restritos a: participação em projetos de pesquisa
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vinculados a grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, bolsas (PIBIC, PIBID, PET, etc.) e prêmios.
Participação em grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. Produção bibliográfica (artigos em
periódicos indexados, artigos em periódicos não indexados, livro, capítulo e organização de livro
(em todo caso com conselho editorial), trabalhos completos em anais de eventos nacionais ou
internacionais, resumos em anais de eventos nacionais ou internacionais). Organização de eventos
científicos. Apresentação de trabalho em eventos científicos. Participação em eventos como
ouvinte. Atividade docente. Orientação de trabalhos de conclusão de curso (graduação),
participação em bancas de trabalhos de conclusão de curso (graduação). Experiência profissional.
Participação em Conselhos de Direitos e entidades profissionais. Pós-graduação lato sensu (com
carga horária mínima 50 ha). Participação em programas de intercâmbio, bolsas de extensão,
edição de revistas científicas e outros.
3.2. Critérios de aprovação e classificação
A classificação final dos candidatos será obtida através da média ponderada obtida na avaliação nas
quatro etapas: prova escrita (0 a 10 pts.): peso cinco (5); análise do pré-projeto (0 a 10): peso dois
(2); defesa do pré-projeto (0-10 pts.): peso dois (2) e análise do currículo (0-10pts.): peso um (1).
Serão aprovados os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 6,0 (seis),
considerando o limite de vagas estabelecido.
Em caso de empate, a classificação dos candidatos será decidida com base na nota da prova escrita.
4 – Do calendário
4.1. Inscrição
Data: 09 a 31de agosto de 2017.
As
inscrições
serão
realizadas
http://www.capg.ufsc.br/inscricao/

exclusivamente

via

internet,

no

site:

4.2. Envio ou entrega da documentação
Data: 09 a 31de agosto de 2017.
Local: Secretaria do PPGSS (horário de atendimento: segunda a sexta das 9h00 às 11h00 e das
14h30 às 17h00)
4.3. Resultado da homologação das inscrições
Data: 01 de setembro de 2017.
Horário: a partir das 16h00.
Local: Secretaria do PPGSS e site: http://www.ppgss.ufsc.br/
4.4. Realização da prova escrita
Data: 22 de setembro de 2017.
Horário: das 14h00 às 18h00.
Local: Salas 03 e 04 do CSE.
4.5.
Divulgação do resultado da prova escrita
Data: 09 de outubro de 2017.
Horário: a partir das 16h00.
Local: Secretaria do PPGSS e site: http://www.ppgss.ufsc.br/
4.6.
Divulgação da análise do pré-projeto
Data: 31 de outubro de 2017.
Horário: a partir das 16h00.
Local: Secretaria do PPGSS e site: http://www.ppgss.ufsc.br/
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4.7.
Defesa do pré-projeto
Data: 10 e 13 de novembro de 2017.
Horário: a ser divulgado.
Local: a ser divulgado.
4.8.
Divulgação do resultado da defesa do pré-projeto
Data: 20 de novembro de 2017.
Horário: a partir das 16h00.
Local: Secretaria do PPGSS e site: http://www.ppgss.ufsc.br/
4.9.
Divulgação do resultado final
Data: 05 de dezembro de 2017.
Horário: a partir das 16h00.
Local: Mural da Secretaria do PPGSS e site: http://www.ppgss.ufsc.br/
5 – Dos recursos
5.1. Todos os recursos deverão ser interpostos por escrito na Secretaria do PPGSS. O resultado do
seu julgamento será divulgado no mural da mesma Secretaria e no site: http://www.ppgss.ufsc.br a
partir das 16h00, conforme o calendário que segue.
5.2. Calendário dos recursos
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Os recursos referentes às inscrições não homologadas poderão ser interpostos
impreterivelmente até às 16h00 do dia 04 de setembro de 2017. O resultado será divulgado
no dia 06 de setembro de 2017.
Os recursos referentes ao resultado da prova escrita poderão ser interpostos
impreterivelmente até às 16h00 do dia 10 de outubro de 2017. O resultado dos recursos
será divulgado no dia 16 de outubro de 2017.
Os recursos referentes ao resultado da análise do pré-projeto poderão ser interpostos
impreterivelmente até às 16h00 do dia 01 de novembro de 2017. O resultado dos recursos
será divulgado no dia 06 de novembro de 2017.
Os recursos referentes à defesa do pré-projeto poderão ser interpostos impreterivelmente
até às 16h00 o dia 21 de novembro de 2017. O resultado dos recursos será divulgado no dia
24 de novembro de 2017.
Os recursos referentes ao resultado final da seleção poderão ser interpostos
impreterivelmente até às 16h00 o dia 29 de novembro de 2017. O resultado dos recursos
será divulgado no dia 01 de dezembro de 2017.

6 – Disposições gerais
a) Os candidatos não aprovados terão prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a finalização do
processo seletivo, para retirar seus documentos na Secretaria do Programa de Pós-Graduação, ao
final do qual serão inutilizados.
b) Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGSS.
Comissão de seleção:
Profa. Tânia Regina Krüger (Presidente)
Profa. Beatriz Augusto de Paiva
Prof. Ricardo Lara
a
Prof . Liliane Moser (Suplente)
Fpolis, 09 de agosto de 2017.
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Anexo I

Distribuição das vagas oferecidas por professor orientador e linha de
pesquisa
Linha de Pesquisa 1: Direitos, Sociedade Civil e Políticas Sociais na América Latina
Professora
Temas de pesquisa
Vagas
oferecidas
Política social: saúde e assistência social.
Política social e trabalho profissional.
Keli Regina Dal Prá
Política social e acesso à justiça: a judicialização das demandas
01
de saúde e de assistência social.
Relações intersetoriais e integralidade dos serviços sociais.
Liliane Moser
Luciana Patrícia Zucco

Tânia Regina Krüger

Política social. Família. Trabalho e responsabilidades familiares.
Conciliação. Política de assistência social

Estudos feministas e de gênero.
Sexualidade.
Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos.
Serviço Social e saúde
Serviço Social: participação, planejamento e gestão
Política de saúde: participação e controle social
Política de saúde: planejamento e gestão.
A relação público e privado na saúde: as novas formas de gestão.
Total de vagas linha 1:

Linha de Pesquisa 2: Serviço Social, Ética e Formação Profissional
Professora
Temas de pesquisa
Simone Sobral Sampaio

Ética. Serviço Social. Analítica foucaultiana.
Total de vagas linha 2:

Linha de Pesquisa 3: Questão Social, Trabalho e Emancipação Humana
Professor/a
Temas de pesquisa
Ana Maria Baima
Cartaxo
Beatriz Augusto de Paiva
Ricardo Lara
Roberta Traspadini
Soraya Conde

01
01

01

04

Vagas
oferecidas
01
01

Vagas
oferecidas

Seguridade social. Trabalho. Questão social.

01

Trabalho, questão social e políticas sociais na América Latina.
Trabalho e teoria social marxista
Questão Agrária. Teoria marxista da dependência.
Transformações do capitalismo contemporâneo
Trabalho e educação
Total de vagas linha 3:

01
01
02
01
06
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ANEXO II

Instruções para a elaboração do pré-projeto de dissertação de Mestrado
A apresentação do pré-projeto de pesquisa neste formato é obrigatória e deverá ser
entregue em 4 vias.
A formatação do pré-projeto deverá observar as normas da ABNT; respeitando o limite
máximo de 10 páginas (incluindo Referências), fonte Times New Roman, tamanho 12,
espaçamento 1,5, com margem esquerda 3, direita 2, superior 3 e inferior 2.
1 - Identificação com as seguintes informações
Identificação do candidato
Linha de pesquisa em que pretende desenvolver o pré-projeto
Nome do possível orientador
Título do pré-projeto
Tema de pesquisa: Apresentar sucintamente o tema de pesquisa.
Data

2 – Corpo do projeto
- Introdução: Descrever objetivamente o problema de pesquisa, apresentar a justificativa,
relevância do objeto e da proposta de estudo no contexto da linha de pesquisa escolhida e sua
importância para o avanço na produção do conhecimento.
- Objetivos (geral e específicos): Explicitar os objetivos da pesquisa.
- Metodologia: Explicitar a perspectiva metodológica a ser utilizada e descrever sucintamente os
procedimentos (técnicas) de pesquisa a serem utilizados estabelecendo a relação com os objetivos
anteriormente enunciados.
- Caracterização do problema: Descrever objetivamente, explicitando a fundamentação teórica e
com apoio da literatura referente ao tema, o problema de pesquisa.
- Viabilidade: Comentar sobre as possíveis dificuldades e as facilidades que enquanto mestrando/a
poderão interferir no cumprimento dos objetivos propostos (tempo, recursos, acesso às
informações, etc.).
- Cronograma: Distribuir em dois anos as atividades previstas.
- Referências.
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Anexo III

Bibliografia para a prova escrita
ANTUNES, Ricardo. (org.). Riqueza e miséria do trabalho no Brasil III. Coleção Mundo
do Trabalho. 2014. Boitempo, São Paulo: 464p.
IAMAMOTO, Marilda Vilela. e CARVALHO, Raul. Serviço Social e Relações Sociais no
Brasil. São Paulo: Cortez Editora.
KATÁLYSIS. Formação e exercício profissional em Serviço Social. Florianópolis:
UFSC vol.15 n.2,
2012.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1414498020120002&lng=pt&nrm=iso.
MÉSZÁROS. István. A montanha que devemos conquistar: reflexões acerca do Estado
São Paulo: Boitempo Editorial, 2015, 192p.
SILVA, Maria Liduina de Oliveira (org.). Serviço Social no Brasil. História de
Resistências e de ruptura com o conservadorismo. São Paulo. Editora Cortez, 2016
MOTA, Ana Elisabete Simões da. e AMARAL, Angela Santana. Cenários, contradições e
pelejas do Serviço Social Brasileiro. São Paulo. Editora Cortez
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Anexo IV
Tabela de pontuação para análise do currículo
Itens de avaliação

Critérios

Pontuação
máxima

Participação em projetos de pesquisa vinculados a grupos
de pesquisa cadastrados no CNPq, bolsas (PIBIC, PIBID,
PET, etc.) e prêmios. Participação em atividades de
grupos de pesquisa cadastrados no CNPq.

2 pts. para cada
atividade

8

Artigos em periódicos científicos indexados.

5 pts. para cada
artigo

15

Artigos em periódicos científicos não indexados.

2 pts. para cada
artigo

6

Livro, capítulo e organização de livro científico.

5 pts. para cada
publicação

10

Trabalhos completos em anais de eventos científicos.

3 pts. para cada
trabalho

9

Resumos em anais de eventos científicos.

1 pts. para cada
trabalho

3

Organização de eventos científicos.

2 pt. para cada
evento

4

Apresentação de trabalho em eventos científicos.

2 pt. para cada
trabalho

4

Participação em eventos científicos como ouvinte.

0.5 pt. para cada
evento

2

2 pts. por ano de
ensino e 1pt. por
semestre de monitoria

8

Orientação de trabalhos de conclusão de curso
(graduação), participação em bancas de trabalhos de
conclusão de curso (graduação).

2 pts. para cada
orientação e 1 pt.
para cada banca

6

Experiência profissional. Participação em Conselhos de
Direitos e entidades profissionais.

2 pts. por ano

10

Pós-graduação lato sensu (com carga horária mínima 360
ha) e stricto senso.

5 pts. a cada pósgraduação.

10

Outros méritos: participação em programas de
intercambio, bolsas de extensão, edição de revistas
científicas e outros.

1 pt. por atividade

5

Atividade docente e monitoria.

Pontuação Total

Pontuação
obtida

100

NOTA (Pontuação total/20)+5*=
*Referente a titulação de graduação
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Anexo V
Síntese do cronograma do processo de seleção
Evento

Data

Local

09/08 a 31/08/2017 (até às
23h59min do dia 12/09/2017)

on line

01/09/2017
16h.

site do PPGSS
http://www.ppgss.ufsc.br

04/09/2017 até às 18h.

Secretaria PPGSS

06/09/2017 a partir das 16h.

site do PPGSS

22/09/2017 - 14h Chegar com
30min de antecedência para conferir
documentos de identificação

Salas 03 e 04 do CSE.

09/10/2017 – a partir 16h.

site do PPGSS

Interposição de recursos referentes a
prova escrita

10/10/2017 até às 16h.

Secretaria PPGSS

Resultado dos recursos referentes a
prova escrita

16/10/2017 a partir das 17h.

site do PPGSS

Entrega do projeto impresso (4 vias)
e do currículo documentado (1 via)

17/10 até às 16h.

Secretaria PPGSS

Divulgação da análise do pré-projeto

31 de outubro de 2017.

site do PPGSS

Interposição de recursos referentes a
análise do pré-projeto

01/11/2017 até às 16h.

Secretaria PPGSS

Resultado dos recursos referentes a
análise do pré-projeto

06/11/2017 a partir das 16h.

site do PPGSS

10 e 13 de novembro de 2017

Sala 102 (10 de novembro)
Sala 211 (13 de novembro) do
CSE.

Divulgação do resultado da defesa
do pré-projeto

20 de novembro de 2017.

site do PPGSS

Interposição de recursos referentes
defesa do pré-projeto

21/11/2017 até às 16h.

Secretaria PPGSS

Resultado dos recursos referentes a
defesa do pré-projeto

24/11/2017 a partir das 16h.

site do PPGSS

Divulgação preliminar do resultado
final

28/11/2017 a partir das 16h.

site do PPGSS

Interposição de recursos referentes
ao resultado final da seleção

29/11/2017 até às 16h.

Secretaria PPGSS

01/12/2017 a partir das 16h

site do PPGSS

05/12/2017

site do PPGSS

Inscrição e Envio da documentação
Resultado da homologação das
inscrições
Interposição de recursos referentes
às inscrições não homologadas
Resultado recursos referentes às
inscrições não homologadas
Prova escrita

Resultado da prova escrita

Defesa do pré-projeto

Divulgação do recurso referente ao
resultado final
Divulgação do resultado final
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