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DIVULGAÇÃO – INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA ESCRITA: local de
realização, formato, critérios de avaliação e bibliografia sugerida.

A Comissão de Seleção montada para o processo seletivo do Curso de
Especialização em Sociologia - de acordo com o Edital 01/2017 publicado pela
Área de Sociologia da FURG – vem por meio desta comunicação esclarecer as
informações sobre o local de realização, o formato, os critérios de avaliação e a
bibliografia sugerida para a Prova Escrita da referida seleção.
•

Conforme definido no Edital 01/2017, item 2.2, a Prova Escrita será
realizada na data de dezenove de junho de 2017;

•

A Prova terá início às 14:00 hrs (quatorze horas), devendo ser concluída
até às 17:30 hrs (dezessete horas e trinta minutos);

•

O local de realização da Prova será na Sala 4115, Pavilhão 4, Campus
Carreiros;

•

A Prova será de cunho dissertativo, sem consulta e compreenderá questões
próprias do campo de conhecimento da sociologia;

•

Serão considerados como critérios de avaliação os seguintes quesitos:
➢ Articulação lógica entre as seções das respostas (introdução,
desenvolvimento e conclusão do raciocínio), bem como coerência
textual e redacional - representando 30% da nota da Prova;
➢ Utilização correta da linguagem científica e domínio dos conceitos e
teorias utilizados na argumentação – representando 70% da nota da
Prova;

•

Conforme já definido no Edital 01/2017, a Prova será de caráter
eliminatório, sendo necessário um mínimo de 70% de acertos para a
aprovação e passagem para as etapas seguintes da seleção (Entrevista e
Análise Curricular);

•

A Prova terá peso 5 na classificação final dos candidatos (sendo peso 3
para a Análise Curricular e peso 2 para as Entrevistas);

•

Como bibliografia sugerida seguem as seguintes obras:
➢ ELIAS, Norbert. Introdução à Sociologia. Lisboa: Edições 70, 2005.
(“Introdução”, pp. 13-34).
➢ BECKER, Howard. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais.
São Paulo: Hucitec, 1999. (Cap. 1 – “Sobre Metodologia”, pp. 17-46).
➢ SELL, Carlos Eduardo. Sociologia Clássica. Itajai: EdUnivali, 2002.
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