FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS
Cidade Universitária de Limeira

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MESTRADO
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS – 1º SEMESTRE/2016
A Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, em Limeira, torna pública a abertura
das inscrições para o Processo Seletivo do curso de Mestrado Interdisciplinar em Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas (ICHSA).
O ICHSA parte da necessidade do tratamento interdisciplinar dos problemas
contemporâneos para construir linhas de compreensão que lancem mão das teorias e
metodologias adequadas para a solução dos problemas estudados. A área de concentração
“Modernidade e Políticas públicas” delimita ao mesmo tempo o contexto teórico metodológico
de discussão (a modernidade ocidental e sua forma de produção de conhecimento e da relação
sociedade-natureza mediada pela tecnologia) e o campo de aplicações, o das políticas públicas.
Para atingir tal propósito, é necessário transgredir as fronteiras dos conhecimentos,
buscando na discussão interdisciplinar os instrumentos (teóricos e práticos) necessários para a
compreensão e a solução de problemas contemporâneos. Isso não se pode realizar pela mera
negação dos campos disciplinares. Espera-se do egresso a capacidade de problematizar
questões contemporâneas a partir das ciências humanas e sociais aplicadas entendidas como
campo interdisciplinar, identificando abordagens convergentes que permitam construir
respostas aos problemas estudados.
1) CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
a) Lançamento do edital: 07 de Agosto de 2015
b) Período de inscrição: 01 de Setembro a 09 de Outubro de 2015
c) Divulgação dos habilitados para o exame de língua estrangeira: 13 de Outubro de 2015
d) Exame de língua estrangeira: 16 de Outubro de 2015
e) Divulgação dos aprovados no exame de língua estrangeira: 19 de Outubro de 2015
f) Divulgação dos aprovados na análise da documentação e habilitados para entrevista: 03 de
Novembro de 2015
g) Entrevistas: 23 a 24 de Novembro de 2015
f) Divulgação do Resultado Final: 27 de Novembro de 2015
Obs.: Os horários e locais das provas serão divulgados no site da FCA.
2) DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO
As inscrições para participação no Processo Seletivo deverão ser feitas, on-line, pelo
link: https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/
Os documentos, relacionados abaixo, deverão ser encaminhados em formato “pdf”, em
DVD, CD ou Pendrive, em envelope fechado e identificado, pelo correio (via sedex) ou
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pessoalmente no endereço abaixo. A data limite para consideração das inscrições é 09 de
Outubro de 2015, considerando-se habilitadas as inscrições cujos documentos tenham sido
recebidos pela Diretoria de Ensino da FCA até esta data. Não será considerada a data de
postagem.
2.1) Endereço para envio dos documentos:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP
Faculdade de Ciências Aplicadas – FCA
Diretoria de Ensino
Rua Pedro Zaccaria, 1300 – Jardim Santa Luíza – Limeira – SP
CEP: 13.484-350
Caixa Postal: 1068
2.2) Relação de documentos para inscrição (todos digitalizados)
I- Ficha de inscrição, emitida pelo link acima, impressa e assinada. A ficha estará
disponível durante o período de inscrição; É necessário escrever, na ficha, a indicação
de um possível orientador;
II- Projeto de pesquisa;
III- Cópia de RG e CPF;
IV- 1 foto 3 x 4;
V- Curriculum Lattes atualizado (com data do período de inscrição) impresso diretamente
da Plataforma Lattes;
VI- Histórico Escolar e diploma do curso de graduação.
VII- Carta de apresentação, escrita pelo candidato, dissertando sobre seu interesse em
desenvolver seu mestrado no ICHSA, mostrando a aderência de seu projeto ao
Programa e os benefícios esperados pela formação oferecida pelo programa (no
máximo duas páginas);
VIII- 01 (uma) carta de recomendação de professor-pesquisador de Instituições de Ensino
Superior, que não o orientador indicado na ficha de inscrição e externo ao ICHSA.
3) NORMAS DO PROCESSO SELETIVO
3.1) Primeira fase: Exame de Língua Estrangeira (eliminatória)
A prova de Língua Estrangeira constará de questões formuladas com base em um texto
extraído de revista científica ou livro, em Inglês, as quais deverão ser respondidas sem o auxílio
de qualquer dicionário. Se necessário, será fornecido durante a prova um glossário com o
significado dos termos mais importantes utilizados no texto.
O não comparecimento na data e horário estipulados implicará na eliminação do
candidato do Processo Seletivo.
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3.2) Segunda fase: Análise da documentação (Eliminatória)
Avaliação da documentação necessária para inscrição no processo de seleção.
(eliminatória).
O Curriculum Lattes, o Projeto de pesquisa e a Carta de apresentação do candidato
serão avaliados tanto pela Comissão de Seleção quanto pelos Orientadores Indicados no
Formulário de Inscrição referente à sua qualidade e aderência à proposta do ICHSA. É
obrigatória a indicação de um (01) nome de orientador pretendido (a não indicação implicará
a eliminação do Processo Seletivo).
 O Projeto de Pesquisa deve ser conciso, claro e objetivo, com no máximo dez (10)
páginas digitadas em fonte Times New Roman tamanho 12, com espaçamento 1,5
entrelinhas. Estrutura indicada: Título, resumo, palavras-chave (até três);
Problematização, Justificativa, Objetivos, Procedimentos Metodológicos,
Cronograma, Referências.
 Os pré-selecionados serão divulgados por orientadores indicados, estando os pré
selecionados habilitados para o exame de Língua Estrangeira e as Entrevistas. Os
demais estarão eliminados do Processo Seletivo.
3.3) Terceira fase: Entrevista
A entrevista será realizada pela Comissão de Seleção e pelo orientador indicado. Na
entrevista os membros da banca arguirão o candidato a respeito dos itens descritos em seu
Curriculum Lattes, seu Projeto de pesquisa e sua Carta de Apresentação.
O não comparecimento na data e horário estipulados implicará na eliminação do
candidato do Processo Seletivo.
3.4) Resultado Final
A aprovação no Processo Seletivo será condicionada à aprovação da Comissão de
Seleção, da aceitação do orientador indicado e à disponibilidade de vaga do orientador
indicado no presente edital. O número de aprovados poderá ser superior ou inferior ao
número de vagas listadas na tabela “Docentes e vagas por linha de pesquisa e temas de
orientação”, no final deste edital.
4) DISPOSIÇÕES NÃO TRATADAS NESTE EDITAL
Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão de Seleção, Comissão do
Programa de Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e instâncias
superiores da Universidade Estadual de Campinas.
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Docentes e vagas por linha de pesquisa e temas de orientação
DOCENTE

TEMAS DE INTERESSE PARA ORIENTAÇÃO

VAGAS

LINHA DE PESQUISA: SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO SOCIAL
Adriana Bin

Avaliação de programas e políticas; Políticas de ciência, tecnologia e
inovação

02

Álvaro de Oliveira
D’Antona

Urbanização; Dinâmicas sociais e mudanças nos usos e cobertura da
terra

02

Carlos Etulain

Economia Regional e Urbana e políticas públicas; Desenvolvimento
e pensamento social

02

Eduardo Marandola Jr.

Vulnerabilidade e Mudanças ambientais; Políticas de adaptação e
urbanização; Fenomenologia e ciências humanas

02

Julicristie Machado de
Oliveira

Segurança alimentar e nutricional; Alimentação, cultura e ambiente

02

Marta Fuentes

Fatores de risco e proteção para a saúde das comunidades;
Contribuições da psicologia para a área da saúde; A educação como
estratégia para a promoção da vida; Formação de profissionais da
saúde

02

Oswaldo Gonçalves
Junior

Desenvolvimento e capital social; Sociologia Econômica;
Modernização da administração pública e governo eletrônico(egov); Iniciativas ambientais; Políticas públicas da Educação

02

Roberto Donato Junior

Ciência e ambiente; Discursos e narrativas ambientais; Etnografia
de políticas ambientais; Etnografia de projetos, técnicas e
tecnologias ambientais; Agroecologia; Sustentabilidade;
Vulnerabilidade

02

Sandra Gemma

Sistemas de trabalho e saúde; Ergonomia; Agroecologia

02

LINHA DE PESQUISA: MUDANÇAS TECNOLÓGICAS E CONDIÇÃO HUMANA
Carolina Cantarino
Rodrigues

Políticas da Identidade e da Diferença; Ciências,
Tecnologias e Artes; Escrita e Experimentação; Comunicação,
Jornalismo, Divulgação Científica e Cultural; Biotecnologias;
Mudanças Climáticas

02

João José Lima de
Almeida

Gramática e jogos de linguagem; Filosofia da psicanálise, da
psiquiatria e da psicologia; Filosofia da matemática, da lógica
e da linguagem

02

Laís Silveira Fraga

Estudos sociais da ciência e da tecnologia; Tecnologia e democracia;
Estudos interdisciplinares sobre engenharia e sociedade; Estudos
Feministas em Ciência e Tecnologia

02
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Márcio Barreto

Cinema e percepção; Percepção pública da ciência; Epistemologia e
filosofia da ciência; Ensino de ciências

02

Mauro Cardoso
Simões

Ética e Filosofia Política; Violência e Estado; Liberdade e Paternalismo;
Multiculturalismo e Direitos Humanos

02

Milena Pavan
Serafim

Análise de Políticas Públicas e de Instituições; Atores, Governança e
Processo decisório; Ciência, Tecnologia e Sociedade; Educação
Superior

02

Peter Schulz

História da ciência recente; Análise de indicadores acadêmicos e
dinâmica das atividades de pesquisa científica

02

Rafael de Brito Dias

Tecnologia, poder e democracia; inovações para a inclusão social

02

Tristan Guillermo
Torriani

Piaget; Estudos interdisciplinares da infância; Leitura multilíngue;
Literatura infantil; Ficção científica; Educação musical; Filosofia da
educação

02

Diretoria de Ensino
R. Pedro Zaccaria, 1300 – Jd. Santa Luiza – Limeira/SP - CEP 13.484-350
Telefones: (19)3701-6713 FAX: (019) 37016680
posgrad@fca.unicamp.br - www.fca.unicamp.br

