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EDITAL PPGES No 001/2016 

PROCESSO SELETIVO DE ALUNO/A REGULAR 

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTADO E SOCIEDADE, CURSOS DE MESTRADO 

ACADÊMICO E DOUTORADO, PARA INGRESSO NO ANO DE 2017 

 

A Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica da Universidade Federal do Sul da Bahia, no uso de 

suas atribuições e prerrogativas legais, torna público e estabelece as normas para o 

processo seletivo para o preenchimento das vagas nos cursos de Mestrado e Doutorado 

do Programa de Pós-Graduação em Estado e Sociedade, do Centro de Formação em 

Ciências Humanas e Sociais, em conformidade com o disposto nas Normas 

Complementares para Programas de Terceiro Ciclo da Universidade Federal do Sul da 

Bahia e do Regimento do Curso de Pós Graduação em Estado e Sociedade. 

 

1. DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS 

1.1. Serão oferecidas 19 (dezenove) vagas para Mestrado e 13 (treze) vagas para 

Doutorado, com a distribuição enunciada abaixo: 

1.1.1. Doutorado: 10 (dez) vagas para ampla concorrência, entre estas, 01 (uma) vaga 

reservada para Pessoas com Deficiência (PcD) e 02 (duas) vagas supranumerárias para 

atender à Política de Ação Afirmativa da UFSB. 

1.1.2. Mestrado: 15 (quinze) vagas para ampla concorrência, entre estas, 01 (uma) vaga 

reservada para Pessoas com Deficiência (PcD) e 03 (três) vagas supranumerárias para 

atender à Política de Ação Afirmativa da UFSB. 

1.1.3. As vagas reservadas para a Política de Ação Afirmativa da UFSB deverão ser 

preenchidas exclusivamente por candidatos/as autodeclarados indígenas, quilombolas, 

pretos/as ou pardos/as, que tenham cursado ensino fundamental e médio em escolas 

públicas.  

1.1.3.1. Os/As candidatos/as que desejarem participar da Política de Ação Afirmativa do 

PPGES/CFCHS/UFSB deverão assinalar a categoria na qual concorrem no formulário de 

inscrição, além de firmar autodeclaração que justifique sua opção, para que possam 

competir regidos por critérios de avaliação específicos. 

1.1.4. Será reservada 01 (uma) vaga do Mestrado e 01 (uma) vaga do Doutorado para 

candidato/a que se enquadre na situação de Pessoas com Deficiência, sendo priorizado 

para preenchê-las, candidatos/as que tenham cursado ensino fundamental e médio em 

escolas públicas.  

1.1.5. Serão disponibilizadas até 02 (duas) vagas supranumerárias, para serem ocupadas 

exclusivamente por candidatos/as estrangeiros/as que não residam no Brasil, sendo 01 

(uma) para o Mestrado e 01 (uma) para o Doutorado.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO 

2.1. Poderão se inscrever para a seleção de Mestrado os/as portadores/as de diploma de 

cursos superiores reconhecidos pelo MEC. Para o para o Doutorado, além do Diploma de 

Graduação, será exigido o diploma de Mestrado reconhecidos pela CAPES. 

2.2. Poderão se inscrever para a seleção de Mestrado portadores/as de diplomas de 

Graduação ou de Mestrado emitido por instituições em outros países. 
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2.2.1. Em caso de aprovação dos portadores de diplomas emitidos por instituições de 

outros países, a matricula definitiva ficará condicionada à apresentação de documento de 

revalidação por IFES no Brasil, acolhidos os prazos e as determinações legais em vigor. 

2.3. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 

http://ufsb.edu.br/ppges-2, das 08:00 do dia 24 de outubro de 2016 às 23:59 do dia 07 de 

novembro de 2016, horário local, devendo todos os documentos solicitados serem 

anexados no formato PDF. 

2.4. O/a candidato/a deverá preencher a ficha de Inscrição disponível na página do 

PPGES, especificando o nível, Mestrado ou Doutorado, e a Linha de Pesquisa 

pretendidos, observando os procedimentos padrão e incluindo a documentação constante 

no Item 2.4.2. 

2.4.1. Ao preencher a ficha de inscrição, o/a candidato/a receberá uma identidade e criará 

sua senha alfanumérica de acesso, por meio da qual identificará seu plano de trabalho ou 

projeto, assim como sua prova escrita no momento da sua elaboração. 

2.4.2. O/A candidato/a deverá anexar cópia dos itens abaixo ao seu processo de inscrição: 

a) Documento de identidade com número de CPF ou Passaporte para candidato/as 

estrangeiros/as; 

b) Diploma de Graduação ou declaração da instituição de que concluirá até a data 

prevista para matriculas no curso, para candidatos/as ao Mestrado. Diploma de 

Graduação e de Mestrado, ou declaração da instituição de que concluirá o 

Mestrado até a data prevista para matriculas no curso, para candidatos/as ao 

Doutorado; 

c) Histórico Escolar da Graduação, para candidatos/as ao Mestrado, e Histórico 

Escolar de Graduação e de Mestrado, para candidatos/as ao Doutorado.  

d) Currículo Lattes atualizado, com especial cuidado no preenchimento do 

resumo de apresentação; 

e) Plano de Trabalho para os candidatos ao Mestrado e Projeto de Pesquisa para 

candidatos ao Doutorado; 

f) Autodeclaração do/a candidato/a às vagas reservadas para indígena, 

quilombolas, pretos, pardos e Pessoas com Deficiência (PcD); 

g) Os/As candidatos/as com deficiência, concorrentes ou não às vagas reservadas 

às Pessoas com Deficiência (PcD), devem, no momento da inscrição, informar e 

indicar os equipamentos ou tecnologias assistivas necessários para sua 

participação no processo seletivo. 

h) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), feito por meio de Guia de Recolhimento à União (GRU). 

2.4.3. Os/As candidatos/as inscritos que se encontrarem na situação prevista na Letra b), 

do Item 2.4.2., acima, se for aprovado/a, a matrícula definitiva ficará condicionada à 

apresentação de documento que comprove a efetiva conclusão da graduação ou defesa e 

aprovação da dissertação de mestrado até o último prazo para a matrícula. Caso não haja 

comprovação no prazo estabelecido, o/a candidato/a perderá a vaga, que poderá ser 

preenchida pelo/a próximo/a classificado/a.  

2.4.4. O PPGES não se responsabilizará por inscrições não registradas por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados. 
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3. DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Estado e Sociedade 

da UFSB ocorrerá em 2 (duas) etapas. 

3.1. Primeira etapa: prova escrita. A prova escrita terá caráter eliminatório e 

classificatório, será discursiva e avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

Consistirá na resposta, sem consulta, a duas questões referentes à bibliografia indicada 

neste Edital, sendo que a primeira delas se referirá à correta compreensão dos textos 

indicados e a segunda, à capacidade do/a candidato/a refletir sobre questões concretas 

com base nos conceitos tratados. 

3.1.1. A prova escrita ocorrerá em data fixada no cronograma que acompanha este Edital 

e terá duração máxima de quatro horas, sendo realizada no horário das 8h às 12h, em 

locais e salas que serão previamente divulgadas nos Campus Sosígenes Costa, em Porto 

Seguro; Campus Jorge Amado, em Itabuna; Campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas; 

e em Salvador. 

3.1.2. O/A candidato/a disporá de, no máximo, 150 linhas para a resposta de cada questão, 

sendo eliminado aquele/a que não obtiver a média mínima igual ou superior a 5,0 (cinco). 

3.1.3. Os/As candidatos/as deverão apresentar-se às 7:30 (sete horas e trinta minutos), 

para efetuarem confirmação de presença por meio de número de inscrição previamente 

atribuído. As portas serão fechadas às 7:50 (sete horas e cinquenta minutos), não sendo 

permitido o ingresso de retardatários/as. 

3.1.4. O/A candidato/a deverá comparecer ao local de prova munido/a de documento de 

identidade com fotografia recente e comprovante de inscrição. Estarão automaticamente 

eliminados/as os/as candidatos/as que não comparecerem nos horários e nos locais 

previstos neste edital e divulgados na página do PPGES do Portal Eletrônico da UFSB ou 

que não apresentarem a documentação exigida ou qualquer outra desconformidade com 

as exigências deste Edital. 

3.1.5. A identificação da prova escrita será feita por meio da identidade alfanumérica de 

inscrição obtida por ocasião da inscrição, que deve ser mantida em sigilo pelo/a 

candidato/a. A inclusão de nome na prova, ou quaisquer marcas que possibilitem a 

identificação do candidato, implicará em sua exclusão do processo de seleção. 

3.1.6. São critérios de avaliação desta etapa: 

a) domínio teórico do tema da seleção; 

b) capacidade de interlocução com conceitos e autores, articulação e exposição de 

ideias; 

c) vinculação das ideias com uma das Linhas e um dos Projetos de Pesquisa do 

Programa; 

d) clareza na redação, coerência, coesão, objetividade e sequência lógica; 

e) correção gramatical e ortográfica. 

3.1.7. A nota final da prova escrita será a média aritmética das notas atribuídas pelos 

membros da Comissão de Seleção. 

3.1.8. Será atribuída nota 0,0 (zero) à prova escrita do/a candidato/a que incorrer, em 

qualquer das questões, em qualquer dos critérios de desclassificação abaixo: 

a) não apresentar a fundamentação de suas discussões; 

b) não desenvolver o tema proposto; 
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c) identificar-se, sob qualquer forma, fora do local especificado e do modo 

indicado pela Comissão de Seleção; 

d) escrever de forma ilegível, a critério da Comissão de Seleção. 

3.1.9. Não será permitido, durante a realização da prova escrita, que o/a candidato/a se 

ausente da sala em que se realiza o certame, salvo por necessidade justificada e durante 

período de tempo limitado, a critério da Comissão de Seleção.  

3.1.10. Do mesmo modo, está vedada a utilização de aparelhos eletrônicos tais como 

gravador, telefone celular, aparelho de som, tablet, calculadora, computador portátil de 

propriedade do candidato, sob pena de eliminação do/a candidato/a. Todos os aparelhos 

serão depositados em local definido para a finalidade antes do início e retirados ao fim da 

mesma. 

3.2. Segunda Etapa: prova oral. A prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, 

inclui defesa e arguição em relação ao Plano de Trabalho ou Projeto de Pesquisa 

apresentado pelo/a candidato/a, vocação, interesse e disponibilidade para a pesquisa, além 

de avaliação de trajetória acadêmica e profissional registrada no Curriculum Lattes. 

3.2.1. A prova oral de cada candidato/a classificado na Primeira Etapa terá duração 

máxima de até 40 minutos, podendo o candidato utilizar até 15 minutos para sua 

exposição inicial, sendo os 25 minutos adicionais utilizados para arguição por parte dos 

examinadores e respostas do candidato. 

3.2.2. A arguição acerca do Plano de Trabalho ou Projeto de Pesquisa considerará: 

a) domínio do tema e delimitação do objeto de estudo; 

b) fundamentação teórica e metodológica; 

c) relação do Plano ou Projeto com uma das Linhas de Pesquisa do Programa; 

d) para o Projeto, metodologia da pesquisa a ser desenvolvida; 

e) coerência na argumentação das ideias; 

f) vinculação do Plano ou Projeto à trajetória acadêmica e profissional do/a 

candidato/a, conforme registro no Currículo Lattes;  

3.2.3. Após exposição e arguição os membros da Comissão de Seleção atribuirão notas 

individuais ao/à candidato/a, que terão como referência valores constantes do barema 

elaborado para esta finalidade. 

3.2.4. Para maior segurança do candidato e dos membros da Comissão de Seleção, a prova 

oral será integralmente gravada. 

3.2.5. A nota final dessa etapa consistirá na média aritmética das avaliações dos membros 

da Comissão de Seleção. 

3.2.6. Os/As candidatos/as que não obtiverem a nota mínima 5,0 (cinco) na prova oral 

serão eliminados/as do processo seletivo. 

3.2.7. As provas orais serão realizadas no campus Sosígenes Costa, em Porto Seguro/BA, 

local em que deverão também comparecer os candidatos aprovados na prova escrita 

realizada nos no Campus Jorge Amado, no Campus Paulo Freire e em Salvador. As datas, 

salas e horários em que deverão se apresentar os/as candidatos/as serão comunicados a 

cada um pela Comissão de Seleção, em seguida à divulgação do resultado da Prova 

Escrita. 

3.2.8. Os/As candidatos/as residentes no exterior poderão ser entrevistados/as por meio 

eletrônico previamente definido e agendado. 
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3.3 Exigência e comprovação de proficiência em línguas estrangeiras em 

Humanidades - A todos/as os/as candidatos/as ao Mestrado e Doutorado será exigida 

comprovação de proficiência em línguas estrangeiras, conforme definido abaixo: 

a) Inglês, para o Mestrado; 

b) Inglês e outra língua estrangeira de escolha do/a candidato/a, dentre as aceitas 

pelo PPGES (espanhol, francês, italiano e alemão), para o Doutorado. 

3.3.1. A nota mínima no exame de proficiência de língua estrangeira será 5,0 (cinco). 

Tratando-se de exame de proficiência que tenha critério diverso de avaliação, as notas 

deverão corresponder aos limites mínimos enunciados abaixo. 

3.3.2. Os/As candidatos/as estrangeiros/as deverão realizar, adicionalmente, exame de 

proficiência em língua portuguesa. 

3.3.3. A exigência a que se refere este item poderá ser suprida pela apresentação, nos 

mesmos prazos e condições, dos certificados abaixo: 

a) Exame de Proficiência em Língua Estrangeira aplicado pela Rede de Centros 

de Idiomas da UFSB – nota 5,0 (cinco) ou superior, exceto aqueles/as que se 

enquadrem no previsto no Item 3.3.2.; 

b) Língua alemã – Goethe-Zertifikat ou onDAF, nível B1 ou superior;  

c) Língua espanhola – DELE nível B1 ou superior;  

d) Língua francesa – DELF nível B1 ou superior (inclusive DALF);  

e) Língua inglesa – TOEFL iBT (mínimo 40 pontos) ou IELTS (mínimo Band 5);  

f) Língua italiana – CILS Uno ou PLIDA nível B1, ou superiores;  

g) Língua portuguesa (para candidatos estrangeiros) – CELPE - BrasIntermediate, 

ou superior. 

h) Certificação de proficiência (leitura e compreensão de texto) para o nível de 

pós-graduação emitido por outras IES ou Programa de Pós-Graduação 

reconhecido pela CAPES, desde que obtida há até 05 (cinco) anos da data de 

seleção no PPGES. 

3.3.4. Para os/as candidatos/as ao Doutorado, outras línguas poderão ser consideradas 

para satisfazer a exigência de proficiência em segunda língua estrangeira, a juízo do 

Colegiado do PPGES, que apreciará e deliberará sobre a aceitação de língua que não se 

encontre entre as regularmente exigidas. 

3.3.5. O/A candidato/a deverá juntar aos documentos exigidos uma cópia do comprovante 

de proficiência em língua/s estrangeira/s, observadas as disposições quanto a nota mínima 

exigida do Item 3.3.1., acima. 

3.3.6. Para os candidatos que não dispuserem de outras certificações de proficiência em 

língua/s estrangeira/s, a Rede de Centros de Idiomas da UFSB realizará a prova para 

certificação prevista para o dia 25 de outubro de 2016, conforme edital específico. 

 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1. O processo seletivo será constituído eventos enumeradas abaixo, seguindo o 

calendário divulgado no Quadro 01: 
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Quadro 01 - CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO 

EVENTOS DATA/PRAZO HORÁRIO 

Publicação Edital 23/09/2016 até as 18:00 hs. 

Inscrição 24/10 a 07/11/2016 08:00 às 23:59 hs. 

Divulgação de inscrições homologadas 10/11/2016 até as 18:00 hs. 

Prazo para recurso da homologação das 

inscrições 
12/11/2016 

até as 18:00 hs. 

Prova escrita 05/12/2016 8:00 às 12:00 hs. 

Divulgação dos resultados da prova escrita 08/12/2016 até as 18:00 hs. 

Prova Oral 12 e 13/12/2016 08:00 às 20:00 hs. 

Publicação resultado final 16/12/2016 até as 17:00 hs. 

Matrícula dos/as aprovados/as Janeiro de 2017 
A ser definida 

pela PROGEAC 

Início das aulas 30/01/2017  

 

4.2. A divulgação dos resultados da prova escrita e da prova oral será feita no prazo 

previsto, em sessão pública no Campus Sosígenes Costa, em Porto Seguro, quando serão 

anunciados os números de inscrição dos/as aprovados/as, sendo posteriormente 

disponibilizado na página do PPGES na internet.  

4.3. O anúncio final dos/as aprovados/as no processo seletivo será divulgado no portal 

eletrônico da UFSB, por ordem decrescente de classificação, seguida da nota final obtida 

por cada candidato/a. 

 

5. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO E DOS RECURSOS 
5.1. A nota final de cada candidato/a será a média aritmética da nota da Prova Escrita de 

e da Prova Oral. 

5.2. Serão considerados/as aprovados/as apenas os/as candidatos/as que alcançarem, no 

mínimo, a nota final 5,0 (cinco). 

5.3. A classificação dos/as candidatos/as será feita pela ordem crescente das notas finais. 

5.4. Serão selecionados/as aqueles/as que, pela ordem decrescente de classificação, 

preencherem o número de vagas oferecidas, nos termos deste Edital. 

5.5. Caso ocorra desistência ou eliminação posterior de candidato/a selecionado/a, ou na 

ausência de preenchimento integral das vagas, poderá ser chamado/a a ocupar a vaga 

remanescente outro/a candidato/a, sendo respeitada a ordem imediata de classificação.  

5.6. Em caso de empate na classificação final, os critérios de desempate obedecerão à 

seguinte ordem: a) maior nota na prova escrita; b) maior nota na prova oral; c) candidato/a 

com maior idade. 

5.7. Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberão recursos 

endereçados à Presidência da Comissão de Seleção, encaminhados pelo e-mail ppges-

secretaria@ufsb.edu.br, nos prazos e formas previstos neste Edital. 

5.8. Somente serão conhecidos recursos por vício de forma, desde que interpostos no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da divulgação dos resultados de cada etapa, 

por meio de formulário padrão disponível na página eletrônica do PPGES. 
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5.9. O/A candidato/a deverá apresentar as razões de seu recurso em documento no qual 

deverá constar apenas o seu número de inscrição, a ser anexado ao formulário padrão. 

5.10. Do resultado final somente serão cabíveis recursos ao Colegiado do Programa de 

Pós-Graduação em Estado e Sociedade, nos mesmos prazos e formas previstos neste 

Edital. 

5.11. O/A candidato/a participará da etapa subsequente do processo seletivo, caso o seu 

recurso não seja julgado antes da data prevista para a etapa, sem que essa participação 

configure qualquer direito ao prosseguimento no processo seletivo, em caso de 

indeferimento. 

 

6. DA MATRÍCULA 

6.1. A matrícula dos/as aprovados/as no processo seletivo será efetivada na Secretaria 

Acadêmica do Campus Sosígenes Costa, em data e horário a serem divulgados pela Pró 

Reitoria de Gestão Acadêmica-PROGEAC. 

6.2. Para proceder à matrícula, o/a candidato/a aprovado/a deverá apresentar os originais 

e cópias dos documentos listados abaixo: 

a) Diploma de graduação ou documento que o substitua; 

b) Histórico Escolar correspondente ao curso de Graduação, para o Mestrado; 

c) Históricos Escalares de Graduação e Mestrado, para o Doutorado; 

d) outros documentos e quitações legais exigidas para este ato. 

6.3. A matrícula somente poderá ocorrer no período definido pelo calendário da UFSB. 

O candidato que deixar de se matricular no período previsto perderá a vaga. 

6.4. Ocorrendo impedimentos, desistência ou perda de prazo de matrícula por parte de 

candidato/as aprovado/as, poderá ocorrer segunda chamada de candidatos/as 

classificados/as. 

6.5. O início das aulas dar-se-á conforme calendário letivo divulgado pela Pró Reitoria de 

Gestão Acadêmica-PROGEAC. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Não será permitida a complementação de outros documentos fora do prazo fixado 

para a inscrição no processo seletivo. 

7.2. A inscrição do/a candidato/a implicará no conhecimento e aceitação de todas as 

normas reguladoras do processo seletivo e do curso. 

7.3. Será excluído/a da seleção em qualquer de suas etapas o/a candidato/a que: 

a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

b) não comparecer a quaisquer das etapas indicadas no processo de seleção; 

c) registrar nomes pessoais ou marcas que possibilitem sua identificação no texto 

da prova escrita, no plano de trabalho ou no projeto de pesquisa;  

d) não atender às determinações regulamentadas neste edital. 

7.4. Aos/Às candidatos/as que se inscreverem e tiverem inscrições homologadas como 

indígenas, quilombolas, pretos/as ou pardos/as, se aplicarão todas as disposições e normas 

deste Edital. 

7.5. O candidato selecionado por meio das vagas reservadas para indígenas, quilombolas, 

pretos/as ou pardos/as, será excluído a qualquer tempo, se ficar comprovado que prestou 

falsa declaração ao optar por esta forma de concorrência. 
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7.6. Com exceção dos recursos previstos em relação às etapas do processo seletivo, as 

decisões da Comissão de Seleção são irrecorríveis. 

7.7. Os formulários e informações adicionais serão disponibilizadas na página do PPGES, 

da Universidade Federal do Sul da Bahia, no endereço eletrônico 

http://ufsb.edu.br/ppges-2/.  

7.8. A publicação dos resultados parciais será feita exclusivamente no portal eletrônico 

da UFSB, de acordo com cronograma publicado com neste Edital, sendo de inteira 

responsabilidade dos/as candidatos/as o seu acompanhamento. 

7.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e, se necessário, 

encaminhados ao Colegiado do Curso. 

 Este Edital foi aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Estado e Sociedade, do Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais, em reunião 

realizada em 22 de setembro de 2016, e ratificado pelo Conselho Universitário da 

Universidade Federal do Sul da Bahia no dia 23 de setembro de 2016, entrando vigor na 

data de sua publicação. 

 

Porto Seguro, 23 setembros de 2016 

 

 

Prof. Dr. Daniel Puig 

Pró-Reitor Interino de Gestão Acadêmica 

  

http://ufsb.edu.br/ppges-2/
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ANEXO 01 

TEXTOS DE LEITURA OBRIGATÓRIA PARA A PROVA ESCRITA DE 

DOUTORADO 

 

1. MARX, K. Capítulo IV – Estado e Sociedade. In IANNI (Org.). O. Marx - 

Coleção Grandes Autores 10. São Paulo; Editora Ática S.A. 1987, Pp. 183-209.  

2. WEBER, M. Os três tipos de dominação legítima. In, COHEN, G. (Org.). 

Coleção Grandes Cientistas Sociais, 13. São Paulo: Editora Ática S.A., 1986, Pp 

128-141. 

3. DURKHEIM, E. Capitulo I - O que é Fato Social. As Regas do Método 

Sociológico. 11ª Ed. Trad. Maria Isaura Pereira de Queiróz. São Paulo: Editora 

Nacional, 1984, Pp. 1 a 12. 

4. CLASTRES, P. A Sociedade Contra o Estado. Capítulo XI - A Sociedade 

Contra o Estado. 1ª Ed. Trad. Theo Santiago. Rio de Janeiro: Francisco Alves 

Editora S.A. 1978. Pp. 132-152.  

5. BOBBIO, N. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da Política. 

Capítulo III: Estado, poder e governo. 7ª Ed. Trad. Marco Aurélio Nogueira. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1999, p. 53-133 

6. DAHL, Robert. Sobre a democracia. Trad. Beatriz Sidou. Capítulo 5 - Por que a 

democracia? Brasília: UnB, 2001, p. 57-74;  

7. BOURDIEU, P. Razões Práticas: Sobre a teoria da ação. Cap. 4 – Espírito do 

Estado. Trad. Marisa Corrêa. São Paulo: Papirus. 2008. Pp. 91-123 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: A numeração das páginas poderá variar de acordo com a edição livro 

em uso. Muitos textos se encontram disponíveis na internet em PDF, podendo ser 

baixados sem custo, sob reponsabilidade do usuário/candidato. 
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ANEXO 02 

TEXTOS DE LEITURA OBRIGATÓRIA PARA A PROVA ESCRITA DE 

MESTRADO 

 

1. MARX, K. Capítulo IV – Estado e Sociedade. In IANNI (Org.). O. Marx - 

Coleção Grandes Autores 10. São Paulo; Editora Ática S.A. 1987, Pp. 183-209.  

2. WEBER, M. Os três tipos de dominação legítima. In, COHEN, G. (Org.). 

Coleção Grandes Cientistas Sociais, 13. São Paulo: Editora Ática S.A., 1986, Pp 

128-141. 

3. DURKHEIM, E. Capitulo I - O que é Fato Social. As Regas do Método 

Sociológico. 11ª Ed. Trad. Maria Isaura Pereira de Queiroz. São Paulo: Editora 

Nacional, 1984, Pp. 1 a 12. 

4. CLASTRES, P. A Sociedade Contra o Estado. Capítulo XI - A Sociedade 

Contra o Estado. 1ª Ed. Trad. Theo Santiago. Rio de Janeiro: Francisco Alves 

Editora S.A. 1978. Pp. 132-152.  

5. BOBBIO, N. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da Política. 

Capítulo III: Estado, poder e governo. 7ª Ed. Trad. Marco Aurélio Nogueira. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1999, p. 53-133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: A numeração das páginas poderá variar de acordo com a edição livro 

em uso. Muitos textos se encontram disponíveis na internet em PDF, podendo ser 

baixados sem custo, sob reponsabilidade do usuário/candidato. 


