PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA (PPG/SOL)
Universidade de Brasília
Instituto de Ciências Sociais
Ofrece principalmente las líneas:
2. Desigualdad, género, etnicidad y exclusión social

OBJETIVOS GERAIS
O Programa de Pós-graduação em Sociologia (PPG/SOL), do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Brasília, está constituído pelo ciclo de atividades regulares que, visando
aprofundar os conhecimentos adquiridos na graduação e desenvolver a capacidade criadora,
oferece pós-graduação stricto sensu, com cursos de mestrado acadêmico, mestrado
profissionalizante e doutorado, nos termos do disposto na Resolução do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão Nº 91/2004 da Universidade de Brasília.
OBJETIVOS ESPECIAIS:


reforçar a formação teórica e metodológica dos/as estudantes no campo da sociologia,
capacitando profissionais para o ensino e pesquisa em instituições públicas e privadas.



formar pesquisadores de alto nível para atuação em instituições públicas e privadas.

ORGANIZAÇÃO E DURAÇÃO
Desde 2013, o programa está organizado em uma única área de concentração, “Sociedade e
Transformação”, e em 7 linhas de pesquisa em torno das quais se estruturam as investigações
dos/as 28 professores e cerca de 120 estudantes, a oferta de disciplinas e os grupos de
pesquisa. O quadro do professores do PPG/SOL é formado por Professores e Professoras
Permanentes e Colaboradores. Permanentes são aqueles que estão habilitados a orientar,
ministras cursos e a coordenar projetos de pesquisa. Como colaboradores são classificados
professores que exercem algumas destas atividade de forma esporádica.
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Somos filiados à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação (ANPOCS) e ao Conselho
Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO).

DURAÇÃO DOS ESTUDOS
Mestrado


duração máxima de 24 meses



a carga horária é de 28 créditos, divididos entre disciplinas obrigatórias e optativas,
além de exame de qualificação de projeto de dissertação (12º mês) e defesa de
dissertação (24º mês).

Doutorado


duração máxima de 48 meses



carga horária é de 48 créditos, divididos entre disciplinas obrigatórias e optativas, além
de exame de qualificação de projeto de dissertação (24º mês) e defesa de dissertação
(48º mês).

Os cursos de mestrado e doutorado do PPG/SOL têm suas disciplinas organizadas da
seguinte maneira:
I. Núcleo Comum, com disciplinas de interesse de todas as áreas de concentração do
curso, constituindo o núcleo de disciplinas obrigatórias;
II. II. Área de Concentração, com disciplinas específicas pertinentes às linhas de pesquisa
do PPG/SOL;
III. III. Domínio Conexo, constituído de disciplinas de pós-graduação stricto sensu
oferecidas na Universidade de Brasília.
IV. IV. A critério da CPG/PPG/Sol o aluno do doutorado e do mestrado que não tenham
formação em Sociologia, Antropologia ou Ciência Política devem cursar, além dos créditos
exigidos, a disciplina “Teoria Sociológica Clássica” do curso de mestrado.
V. V. A grade curricular do mestrado e doutorado do PPG/SOL encontra-se no Anexo I
deste Regulamento. Art. 23. Os créditos correspondentes aos cursos de mestrado e
doutorado do PPG/SOL serão assim definidos:
§ 1º O curso de Mestrado Acadêmico terá o mínimo de 22 créditos em disciplinas: 10
créditos em disciplinas obrigatórias e 12 em disciplinas optativas.
§ 2º O curso de Doutorado terá o mínimo de 30 créditos em disciplinas: 14 créditos em
disciplinas obrigatórias e 16 em optativas.
§ 3º Não serão atribuídos créditos à Dissertação de Mestrado, ao Exame de Qualificação,
ao Seminário de Tese I e Seminário de Tese II e à Tese de Doutorado.
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LINHAS DE PESQUISA:
Constituem as sete linhas de pesquisa do PPG/SOL:
1. Cidade, Cultura e Sociedade
Aborda estudos urbanos, teorias das artes e manifestações estéticas. Envolve reflexões
sobre cidade e sociedade, e sobre arte, cultura e patrimônio. Desenvolve estudos sobre
monetarização das relações sociais e mentalidade dos indivíduos urbanos; espaço público e
espaço privado nas cidades; movimentos sociais urbanos e produção do espaço físico e
social; impactos na cultura em função da vida nas cidades; urbanização e práticas urbanas;
relação entre produção simbólica e suportes técnicos informacionais na circulação e usos
dos bens culturais; industrialização do simbólico, da cultura de consumo e da economia da
cultura; acervos artísticos e práticas intelectuais e estéticas da cultura; tradições e formas
de produção e reprodução do campo intelectual e artístico. Pesquisa o patrimônio cultural,
tanto material quanto imaterial, considerando a produção e a reprodução da memória
coletiva, sua relação com o poder e com o desenvolvimento sustentável.
2. Educação, Ciência e Tecnologia
Pesquisa as novas tendências nas políticas educacionais e de ciência e tecnologia.
Acompanha e avalia políticas e programas sociais e suas relações com o processo de
desenvolvimento nacional. Investiga as condições e as novas práticas de produção do
conhecimento científico e tecnológico, a partir do contexto da globalização, da
democratização da sociedade e seus impactos na sociedade brasileira. Discute a participação
de diferentes atores sociais na elaboração das políticas: o Estado, o setor produtivo e a
comunidade científica. Aborda questões educacionais emergentes, como a diversificação do
ensino superior, a evolução do sistema de pós-graduação, a avaliação institucional e a
formação de quadros profissionais e científicos.
3. Feminismo, Relações de Gênero e de Raça
Abrange investigações epistemológicas, teórico-metodológicas e empíricas sobre o
pensamento feminista, as relações sociais de gênero e/ou de raça. Desenvolve estudos
sobre os elementos históricos, culturais e epistemológicos de produção da crítica feminista;
a categoria de gênero e/ou raça sob perspectivas interdisciplinares, a partir de abordagens
estrangeiras e nacionais; as construções sociais de gênero e/ou raça em diversos contextos
sócio-históricos, culturais e institucionais; as mulheres e/ ou negros/as como sujeitos de
movimentos sociais e de políticas públicas; o corpo, sexualidade, masculinidade, poder,
violência e conflito; os processos identitários e subjetivos de gênero, raça e/ou etnia.
Pesquisa sobre a promoção e defesa dos Direitos Humanos na atual ordem das sociedades
civis e dos Estados Nacionais.
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4. Pensamento e Teoria Social
Estudo autores e correntes vinculados às tradições do pensamento social no Brasil, na
América Latina e em âmbito internacional. Reflete sobre as formações lógico- discursivas, os
vocabulários conceituais e os conteúdos de diferentes teorias sociais. Estuda relações entre
esquemas teórico-metodológicos e distintas visões e linhagens que compõem o campo da
sociologia e suas implicações com os suportes institucionais. Examina os enquadramentos
possíveis da epistemologia das ciências sociais diante dos debates sobre o ser (a ontologia)
do objeto sociológico e suas repercussões nos modos de fazer dessa disciplina. Faz a
abordagem do nexo entre produção de modelos analíticos e interpretativos e temas à
maneira de modernidade, pós-modernidade, globalização, pós-colonialismo e pós-nacional.
5. Política, Valores, Religião e Sociedade
Aborda a relação entre política e sociedade com ênfase no comportamento político, cultura e
instituições. Investiga as interfaces entre cultura política, valores sociais, instituições e
atores políticos visando compreender os padrões de legitimação das decisões políticas na
sociedade. Desenvolve estudos sobre as relações entre política e sociedade; comportamento
político e valores; esfera pública e esfera privada; religião, política e valores; normas e
práticas políticas do poder legislativo; gerações, habitus e capital político; movimentos
sociais; sociedade civil e política; políticas públicas; processos e políticas de
desenvolvimento; desigualdades sociais, direitos e política.
6. Trabalho e Sociedade
Aborda as relações entre trabalho e sociedade, sistema produtivo, sistema social e político.
Estuda as mudanças ocorridas nas relações sociais de produção e nas relações de trabalho,
decorrentes da capitalização da economia. Pesquisa temas que tratam das migrações,
transformações estruturais e setoriais da força de trabalho. Desenvolve estudos sobre o
movimento sindical; economia solidária; cooperativismo; subjetividade no mundo do
trabalho; cooperação internacional; mercados de integrações, trabalho e condição feminina;
relação entre trabalho, cultura e afeto nas práticas de trabalhadores e trabalhadoras.
7. Violência, Segurança e Cidadania
Concentra-se no conhecimento e análise das questões da violência em suas diferentes
dimensões na sociedade contemporânea – origens e consequências – e investiga as relações
entre violência e políticas de segurança. Aborda o conflito e a violência na dupla vertente de
objetos teóricos e empíricos, enquanto categorias centrais da análise sociológica. Estuda as
relações entre democracia, cidadania e violência, com ênfase nas manifestações na
sociedade civil e no âmbito do Estado. Desenvolve estudos sobre representações sociais da
violência; formas institucionais de controle social e de administração de conflitos; violência e
formação policial; identidade e identidade policial; sistema de justiça e formas alternativas
de administração da justiça; inquérito policial e seus desdobramentos nas esferas do
sistema de justiça criminal, incluindo o circuito polícia, justiça, prisão.
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