
Guia informativo para 
discentes não se 

perderem no PGCS!  
 

Elaboração: Victor de Jesus (Discente Doutorado 2019) 

Revisão: Amanda Santiago (Discente Mestrado 2019)  



O Este Guia está dividido em duas partes: 

O Estrutura do PGCS 

O Regimento do PGCS 

 

O Nele você encontrará a síntese de informações 

principais e dicas para não se perder no 

Programa!  

O Este Guia não substitui a leitura do Regimento!  

O Boa leitura e bem vinda(o)!  



Estrutura do PGCS 



Quais os espaços sociais e 
administrativos do PGCS?  

O Aulas no Prédio Bárbara Weinberg 

O Cantina do Onofre 

O Cinema (Gratuito) 

O Restaurante Universitário 

O Bibliotecas setoriais e central 

O LIEG (IC III)  

O SIP (7 às 21h) 

O Copiadora (Xerox e Impressão a R$ 0,10) 

 

 



Quais os espaços  
políticos do PGCS?  

O Colegiado 

O Representantes + suplentes 

 

O Comissões 

O De Bolsas 

O De Inscrição 

O De Autoavaliação  

O De Acolhimento e Escuta 

É importante a 

participação 

(ocupação) 

discente em todos 

estes espaços! 



Quais os espaços  
de publicação do PGCS?  

O Revista Simbiótica 

 



Quais os espaços  
de publicação do PGCS?  

O Revista Sinais 

 



Quais os espaços  
de publicação do PGCS?  

O CADECS 

 



Por que publicar? 

O Lembrando que: 

O A produtividade acadêmica de discentes 
influencia diretamente no número de bolsas 
ofertadas pelo Programa 

O Ainda que haja críticas a esse viés quantitativo, 
no fim, é ele quem garante bolsas e recursos pro 
Programa. Tentamos humanizar isso!  

O Portanto, é uma responsabilidade coletiva com o 
Programa e com futuras(os) discentes que 
poderão ser beneficiadas (os) com bolsas de 
pesquisa 



Por que publicar em Revistas que 
pontuam em Sociologia? 

O O PGCS é um Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Sociais cadastrado tendo a 

Sociologia como área prioritária  

O Portanto, esteja sempre atenta(o) à 

pontuação em Sociologia 

O Para isto, basta consultar em: 

<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/pu

blic/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQua

lis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf> 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf


Por que manter o Lattes atualizado? 

O Registro atualizado das suas atividades 
acadêmicas e profissionais (Portfólio e 
memória) 

O Permite que outras pessoas interessadas na 
sua produção científica saibam e leiam o que 
você está produzindo 

O Ajuda o PGCS a mostrar pras agências 
financiadoras que o corpo discente tem 
produtividade e “merece” investimentos 

O Ajuda a coordenação do PGCS no 
preenchimento da base de dados do Sucupira 



Quem integra o quadro  
docente do PGCS?  



Quais os Laboratórios, Núcleos e 
Grupos de Pesquisa do PGCS?   

O LEP - Laboratório de Estudos Políticos 

O DISSOA - Diálogos entre Sociologia e Arte 

O GEPPEDES - Grupo de Estudos e Pesquisa em Populações Pesqueiras e 
Desenvolvimento no ES 

O Ambiências - Laboratório de Estudos, Pesquisas e Experimentos em 
naturezas-culturas 

O NAV - Núcleo Audiovisual 

O NEI - Núcleo de Pesquisas e Estudos Indiciários 

O NEPCS - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ciências Sociais 

O NETSIB - Núcleo de Teoria Social e Interpretação do Brasil 

O CEDIP - Centro de Estudos sobre Democracia e Instituições Políticas 

O ORGANON - Estudo, pesquisa e extensão em mobilizações sociais 

O CPC - Centro de Política Comparada 

O NETIR - Núcleo de Estudos em Transculturação, Identidade e 
Reconhecimento 

O NUPLA – Núcleo de Pesquisa, Inovação e Planejamento Socioeconômico 

O NUPAD – Núcleo de Participação e Democracia  



Por que participar de Laboratórios, 
Núcleos e Grupos de Pesquisa?  

O Participar de grupos oportuniza ter outras 

contribuições, olhares e experiências de 

vida e de pesquisa 

O Cada discente assume sua autonomia ao 

escolher com quem construirá seus debates 

e práticas acadêmicos e sua pesquisa 

O É possível participar de outros espaços de 

discussão e de pesquisa, para além do 

grupo coordenado pelo(a) orientador(a) 



Quais as áreas de estudos das Linhas 
de Pesquisa do PGCS?  

 

O Instituições, Participação e Políticas Públicas 

O Instituições políticas e políticas públicas;  

O Estado e da sociedade na ordem global;  

O Democracia e ação coletiva;  

O Dinâmicas urbanas. 



 

O Estudos Socioambientais, Culturas e Identidades 

O Territórios, memória, patrimônio cultural e 

fenômeno religioso;  

O Marcadores sociais da diferença;  

O Ambientalismo, políticas e conflitos;  

O Estudos da diáspora, deslocamento, povos e 

comunidades tradicionais. 

Quais as áreas de estudos das Linhas 
de Pesquisa do PGCS?  



 

O Estudos em Teorias Sociais Contemporâneas 

O Correntes teóricas e metodológicas das CSO; 

O Crítica epistemológica;  

O Reelaborações dos paradigmas contemporâneos. 

Quais as áreas de estudos das Linhas 
de Pesquisa do PGCS?  



Qual a importância das  
Linhas de Pesquisa?  

 

O Elas devem orientar a oferta de disciplinas 

no semestre e a interdisciplinaridade no 

ciclo formativo de cada discente 

O Não se trata de focar a área de pesquisa 

do(a) orientador(a), mas a linha de 

pesquisa! 



Regimento do PGCS 



Qual o papel do/a orientador(a)?  

O Art. 9º – O orientador, definido no primeiro 
período letivo do curso dos candidatos aos 
títulos de Mestre ou Doutor, supervisionará 
seus estudos, pesquisas e outras atividades 
relacionadas à elaboração e à defesa de sua 
Dissertação ou Tese.  

 

O A relação é dialógica, não impositiva-autoritária. 

O Espera-se uma relação saudável e humanizada. 

O Cuidado com relações abusivas e coercitivas 
pautadas na hierarquia de poder!  



Posso mudar de orientador(a)? 

O Art. 9º 

O §2º Tanto a indicação de orientação quanto sua 
mudança deverá ser aprovadas pelo Colegiado do 
Programa.  

 

O É possível mudar de orientação 

O Incompatibilidade teórico-conceitual-metodológica 

O Não escuta 

O Divergência de valores e visões de mundo 

O Conflitos nas relações interpessoais 

 

O Isso pode ser mediado com o apoio da 
Comissão de Escuta e Acolhimento 



É possível ter coorientação?  

O Art. 9º 

O §4º Em casos devidamente justificados, poderá 

ser indicado um coorientador, portador do título 

de doutor, para orientação de um único aluno, 

devendo seu nome ser previamente aprovado 

pelo orientador principal e pelo colegiado. 

 

O Por vezes, é importante uma coorientação de 

algum(a) docente que tem mais afinidade com a 

temática pesquisada 



Quais/Quantas disciplinas devo fazer 
no Mestrado?  

O Currículo Mestrado  

O Metodologia de Pesquisa em CSO (1º Semestre) 

O Seminários de Pesquisa (2º Semestre)  

O Estudos Dirigidos I  

O 2 Teorias  

O 3 optativas  

 

O Estudos Dirigidos II + III = 1 optativa 

O Não podem ser cursadas no mesmo período! 

O Artigo (A1 a B1) com Orientador(a) = 1 optativa 

O Cuidado com os códigos!!! (Optativa x Obrigatória) 

 



O Currículo Doutorado 

O Seminário de Tese I  

O Teoria e Metodologia (área da pesquisa) 

O 2 Teorias 

O 3 optativas  

 

O Seminário de Tese II + III = 1 optativa 

O Não podem ser cursadas no mesmo período! 

O Artigo (A1 a B1) com Orientador(a) = 1 optativa 

O Cuidado com os códigos!!! (Optativa x Obrigatória) 

 

 

Quais/Quantas disciplinas devo fazer 
no Doutorado?  



Como faço para aproveitar as 
disciplinas do Mestrado? 

 

O Currículo Doutorado 

O Aproveitamento de créditos 

O Alunos egressos Mestrado PGCS: dispensa das 2 

disciplinas de Teoria  

O Discentes egressos Mestrado stricto sensu nas CSO 

(Antropologia, Sociologia e Ciência Política): dispensa 

de 1 disciplina de Teoria  



Onde/como faço (re)matrícula?  

O SIP 

O Presencial (1º semestre) 

O Via email (demais semestres) 

 

O Não é preciso assinatura do/a orientador(a), 

nem da/o coordenador(a) 

O Outros Programas pedem isso, mas o nosso 

Programa não. Se algum(a) funcionário(a) da 

SIP se esquecer disso, lembre-os(as)! 



 

O Art. 27 – O Programa poderá aceitar que as 
disciplinas optativas sejam cursadas em outros 
programas de pós-graduação stricto sensu 
reconhecidos nacionalmente.  

 

O É recomendável cursar disciplinas ligadas à sua 
temática de pesquisa que sejam ofertadas por 
outros programas. 

O É um momento de conhecer outras(os) 
pesquisadoras(es) da área e, eventualmente, 
afinar uma possível coorientação. 

Posso fazer disciplina em outros 
Programas?  



Quando começar a orientação? 

O Art. 47 – O aluno deverá se matricular em 

Orientação de Dissertação, no caso do 

Mestrado, e Orientação de Tese, no caso do 

Doutorado, no segundo semestre do curso. 

 

O Leia-se: Estudos Dirigidos (Mestrado) e 

Seminários de Tese (Doutorado)  



 

O Art. 28 – Será condição necessária para a 

aprovação em cada disciplina ou atividade 

acadêmica, bem como para a obtenção dos 

créditos a elas relativos, a frequência 

mínima de 75% da carga horária 

correspondente.  

Quanto posso faltar?  



O Curso presencial  

O Aula como espaço de debate e reflexão 

O Aula como potência para insights para a 

pesquisa 

O Aula como possibilidade de reflexão sobre 

novo delineamento da pesquisa  

Por que não faltar?  



Quando devo qualificar? 

O Art. 31  

O Mestrado: até o final do 3º semestre  

O Doutorando: até o final do 5º semestre 

 

O Portanto, os créditos devem ser cumpridos 

até esse prazo também!  

 



Quais os pré-requisitos pra qualificar 
no Mestrado?  

O Currículo Mestrado  

O Pré-requisito qualificação: Seminário de Pesquisa 

 

O Art. 33 – Para poder submeter-se ao Exame de 

Qualificação, o aluno deverá entregar à 

secretaria do Programa:  

O a) o sumário completo;  

O b) um capítulo completo;  

O c) um resumo dos demais capítulos;  

 



Quais os pré-requisitos pra qualificar 
no Doutorado?  

O Currículo Doutorado 

O Pré-requisito qualificação: Seminário de Tese I  

 

O Art. 33 – Para poder submeter-se ao Exame de 
Qualificação, o aluno deverá entregar à 
secretaria do Programa:  

O a) o sumário completo;  

O b) um capítulo teórico completo;  

O c) resultados preliminares de pesquisa teórica ou 
empírica.  

 



O Art. 31  

O §3º Caso o aluno não preste o exame de 

qualificação no prazo previsto no caput deste 

artigo, o mesmo será considerado reprovado, 

tendo como consequência o previsto no §2º, do 

inc. II do artigo 32.  

E se eu não qualificar no prazo?  



O Art. 32 

O §2º Será permitido ao aluno reprovado no 

exame de que trata este artigo submeter-se a 

um novo Exame de Qualificação, devendo este 

ocorrer num prazo nunca superior a 4 (quatro) 

meses a contar da data do primeiro Exame.  

O §3º O aluno reprovado duas vezes no Exame de 

Qualificação, seja por ausência, seja por 

veredito da comissão examinadora será 

desligado do curso.  

E se eu reprovar na qualificação?  



O Art. 36 – O orientador fixará a data da defesa, 

que deverá ocorrer num prazo máximo de 60 

(sessenta) dias a contar da aprovação dos 

nomes que comporão a Banca Examinadora.  

O Parágrafo Único: Com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a Secretaria do Programa confirmará 

aos integrantes da Banca Examinadora a data da 

defesa e providenciará a remessa a eles de 

exemplares da Dissertação ou Tese.  

Qual o prazo de agendamento da 
qualificação?  



 

O Dissertação de Mestrado  

O Projeto de Tese 

 

O Essas disciplinas permitem o vínculo 

semestral para que a/o discente não seja 

desligado automaticamente do curso 

Como manter vínculo já tendo 
cumprido crédito e/ou qualificado? 



Quando devo defender? 

O Mestrado 

O Prazo: créditos + qualificação + defesa – 12 

a 24 meses   

 

O Doutorado 

O Prazo: créditos + qualificação + defesa – 18 

a 48 meses   

 



Posso pedir prorrogação de prazo de 
defesa?  

O Mestrado  

O período de 2 (dois) meses, renovável por mais 2 

(dois) (Art. 20)   

O § 4 º - Em situações excepcionais, a serem 

avaliadas pelo Colegiado acadêmico, prorrogação 

suplementar de 2 meses    

 

O Doutorado 

O período de 6 (seis) meses, renovável por mais 6 

(seis) (Art. 20)   

 

 



O Art. 20 

O §1º - O pedido de prorrogação do prazo  + carta 

assinada pelo/a orientador(a) + justificativas  

O §2 º -  documentação comprobatória e o material já 

escrito, em formato de mídia digital 

O § 3º - Somente poderá solicitar prorrogação de 

prazo o aluno já qualificado e que tenha concluído 

os créditos referentes às disciplinas, conforme 

matriz curricular do curso.  

O que preciso para solicitar 
prorrogação de prazo de defesa? 



O Art. 20 

O § 5 º - O primeiro pedido de prorrogação de prazo 
para defesa deve ser protocolado entre o 22º e o 
23º mês a partir da data de matrícula do aluno de 
mestrado, e entre o 46º e 47º mês a partir da data 
de matrícula do aluno de doutorado, e os demais, 
no mínimo, 1 (um) mês antes do prazo oficial para 
depósito do trabalho.  

O § 6 º - Em qualquer circunstância, a concessão da 
prorrogação dependerá da aprovação do Colegiado 
Acadêmico.  

Quando solicitar prorrogação de prazo 
de defesa? 



Quais as situações em que posso ser 
desligado/a?  

O I. a) obtiver grau inferior a 6,0 (seis) ou conceito “R” 
(“Reprovado”) em duas disciplinas;  

O II. b) não concluir o número mínimo de créditos no 
prazo estipulado neste Regimento;  

O III. c) for reprovado duas vezes no Exame de 
Qualificação;  

O IV. d) não tiver a Dissertação de Mestrado ou Tese de 
Doutorado aprovada dentro do limite máximo de 
tempo estabelecido neste Regimento;  

O V. e) mediante desistência ou abandono por parte do 
aluno;  



Fui aprovado na defesa, mas com exigência 
de alterações. Qual o meu prazo?  

O Art. 39 – Tendo aprovado a Dissertação ou 

Tese, a Banca Examinadora poderá exigir 

alterações, que deverão ser incluídas na versão 

final do trabalho, como condição para a 

homologação da ata de defesa pelo Colegiado.  

O §2º As alterações de que trata este artigo 

deverão ser apresentadas pelo orientador 

diretamente ao candidato e serem feitas no prazo 

máximo de 30 dias, incorporando-se a uma nova 

versão da Dissertação ou Tese.  



 

O Art. 40   

O Parágrafo único: O candidato reprovado no 

exame de arguição da Dissertação ou Tese é 

considerado desligado do curso.  

 

O Não confundir: reprovação na qualificação 

com reprovação na defesa! 

O que acontece se eu reprovar na 
defesa? 



O Obrigatório: Bolsa Doutorado CAPES  

O CH máxima semanal: 4 horas/aula 

O CH máxima total: Até 30% (regência) 

O A solicitação de estágio deve ter anuência do/a 

orientador(a) 

O A/o docente deve acompanhar a/o discente em 

estágio 

 

O Para mais detalhes: Resolução n. 31/2017 CEUNES 

 

 

Tenho que fazer estágio docência? 
Quais as regras?  



Ações Afirmativas 

O PPI 

O Pessoas travestis e trans 

O Bolsa social (renda econômica) 

 

O Importância de políticas inclusivas e 

reparatórias com fins de justiça social, e 

não meramente meritocrática! 



Seminário Anual de  
Discentes do PGCS 

O É um espaço aonde as/os discentes podem 

debater suas pesquisas com outros/as 

docentes, que não seus/suas 

orientadores(as) e ter outros olhares e 

contribuições 

O É um espaço de ensaiar a comunicação oral, 

já que muitas/os temem a aparição pública 

O Acontece no 2º semestre e é organizado 

pelas/os discente do PGCS junto a uma 

Comissão de Eventos 



Participe! 

O Eventos da área 

O ANPOCS 

O ABA 

O SBS 

 

O Eventos da área específica de pesquisa 

O Seminários/Encontros/Congressos e Associações 
Temáticas  

 

O Importância desses espaços para amadurecimento 
teórico-acadêmico e interações-relações 
profissionais (network) 



É seu direito! 

O Discentes da Pós-graduação têm direito a 

um voucher de R$ 50 na Livraria da Edufes 

(ao lado do Cinema Universitário) no 

semestre que ingressam no PGCS 

 

O Discentes têm direito a curso (individual ou 

em grupo) sobre aprimoramento da 

pesquisa e bases de dados ofertado na 

Biblioteca Central 



Bom (per)curso! 
(e mantenham o Lattes atualizado) 

  


