
 

 

ERRATA: 

No documento: DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS PPGCS/CAHL - 

EDITAL 01/2022,  

 

Onde lê-se: 

2.3.5. Apresentar um Plano de Trabalho, incluindo programa de disciplina a ser oferecida no 

PPGCS/UFRB, com indicação das áreas temáticas nas quais pretende ministrar disciplinas e 

orientar, observando a articulação entre temáticas da linha e projetos de pesquisa. O candidato 

deverá justificar a particularidade da contribuição para a formação de mestrandos PPGCS, 

considerando o conjunto de disciplinas oferecidas pelo próprio PPGCS. 

3.1. Plano de Trabalho, incluindo a escolha de disciplinas dentro do programa de disciplinas do 

PPGCS/UFRB que poderá ofertar, com indicação das áreas temáticas nas quais pretende 

ministrar disciplinas e orientar, observando a articulação entre as temáticas da linha, seus 

projetos de pesquisa e dissertações. O Plano de Trabalho deve ser encaminhado pelo email 

cienciassociais@cahl.ufrb.edu.br. 

 

Compreende-se corretamente: 

O candidato deverá verificar a lista das disciplinas que já existem no projeto pedagógico do 

PPGCS junto ao site: https://www.ufrb.edu.br/pgcienciassociais/apresentacao/projeto-politico-

pedagogico-do-ppgcs  e demonstrar a viabilidade de sua contribuição a partir das disciplinas já 

inscritas no PPGCS. 

 

Onde lê-se: 

2.3.1. 

c) publicação, na condição de autor de, pelo menos, dois (2) trabalhos em periódicos com 

recorte temático diretamente vinculado à Área das Ciências Sociais, avaliados no mínimo como 

A4, com abrangência nacional ou internacional (Ciência Política, Sociologia, Antropologia). 

6.7.1. Produção compatível com a área do programa: no mínimo dois artigos B1 a partir do ano 

de 2018. 

 

 

 



 

Compreende-se corretamente e respectivamente: 

2.3.1  c) publicação, na condição de autor de, pelo menos, dois (2) trabalhos em periódicos com 

recorte temático diretamente vinculado à Área das Ciências Sociais, avaliados no mínimo como: 

dois artigos B1, ou um artigo A1, ou 1 artigo A2, com abrangência nacional ou internacional 

(Ciência Política, Sociologia, Antropologia) de acordo com a qualificação de periódicos da capes 

2013-2016. 

c) 6.7.1. Produção compatível com a área do programa: no mínimo um artigos B1, B2, B3 a partir 

do ano de 2018, de acordo com a qualificação de periódicos da capes 2013-2016. 

 

  

Cachoeira, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

Comissão de Seleção do Edital 01/2022 do PPGCS 


