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INFORMAÇÕES 

 

PRÉ-REQUISITO: O Mestrado em Serviço Social da PUC Goiás é interdisciplinar, 

portanto a condição para que possa fazê-lo é ter curso superior em áreas afins. 

DURAÇÃO: O curso tem 24 meses de duração, podendo ser prorrogado por mais 

6 meses, caso seja necessário. 

ESTRUTURA CURRICULAR: A estrutura curricular está divulgada na página do 

Programa. 

HORÁRIO DE AULA: Nos dois primeiros semestres as aulas acontecem nas 

segundas e terças-feiras, nos períodos matutino e vespertino, havendo possibilidade de 

alteração de acordo com o planejamento do semestre. Nos dois últimos, o estudante 

deverá se dedicar à elaboração da dissertação, sob orientação de um (a) professor (a) do 

curso, com carga horária semanal de 1 hora. As aulas são semanais e presenciais, e 

acontecem na Área I da PUC Goiás. 

GRUPOS DE PESQUISA: Os grupos de pesquisa se reúnem regularmente em 

horários divulgados no início de cada semestre. A relação dos grupos de pesquisa está 

divulgada na seção Pesquisa da página do Programa.  

SELEÇÃO: Para a seleção, o aluno deve ler atentamente o edital e tomar 

conhecimento dos documentos a serem apresentados.  

A seleção é composta de: 

•       Apresentação da documentação exigida em edital;  

•       Prova dissertativa – as referências bibliográficas são disponibilizadas juntamente 

com o edital; 

•       Avaliação do Projeto de Pesquisa; 

•       Avaliação do currículo Lattes; 

•       Entrevista com banca examinadora. 

A prova de proficiência em língua estrangeira (inglês, espanhol, francês), é 

aplicada no decorrer do primeiro ano do aluno no curso. 

As etapas NÃO são eliminatórias. Todas são classificatórias. Assim, TODOS que 

tiverem as inscrições homologadas deverão fazer todas as etapas do processo de 

seleção. 
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Serão avaliados: currículo lattes (nota de 0,00 a 10,00),  projeto de pesquisa (nota 

de 0,00 a 10,00), prova dissertativa (nota de 0,00 a 10,00) e entrevista com banca 

examinadora (nota de 0,00 a 10,00). Ao final, serão considerados aprovados aqueles que 

tiverem média final igual ou superior a 7,00.  

VALOR: O investimento atual é de 24 parcelas de R$ 2.148,43 com reajuste 

anual (sempre em janeiro) aproximado em 6%.  

BOLSAS E FINANCIAMENTOS: A PUC Goiás possui cotas de bolsas da CAPES 

que são destinadas aos vários cursos de Mestrado e Doutorado de acordo com normas e 

critérios específicos. A concessão da bolsa de estudo se dá mediante a seleção de 

candidatos por uma Comissão Interna de Seleção institucional, que avalia especialmente 

o aproveitamento acadêmico do aluno e a possibilidade de dedicação exclusiva aos 

estudos. (Portaria Nº 181, de 18 de dezembro de 2012).  A FAPEG (Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás) também concede bolsas de formação, mediante 

seleção dos projetos dos alunos submetidos em edital com um calendário específico.  

A candidatura às bolsas de estudo somente é prevista para o pós-graduando  

aprovado em seleção e regularmente matriculado em um curso. Em hipótese nenhuma é 

garantido que haverá alguma forma de bolsa aos candidatos durante a seleção para os 

cursos de Mestrado e Doutorado. Para pleitear uma bolsa, é preciso ser aluno e estar 

regularmente matriculado.  

A PUC Goiás disponibiliza ainda o crédito educativo FUNDACRED, em que a 

principal finalidade é atender estudantes que demandam de um apoio econômico-

financeiro para a realização dos estudos. O pós-graduando contemplado, de acordo com 

os critérios determinados em edital, poderá ter o financiamento de 50% do curso. Só 

poderá concorrer a vaga ao financiamento alunos que estejam regularmente 

matriculados.  

O Programa de Desenvolvimento Estudantil – PODE PUC, próprio da PUC Goiás, 

é uma possibilidade que permite ao estudante o parcelamento estendido de até 50% das 

mensalidades para pagamento futuro, após o término do curso, sem juros e sem fiador, 

conforme condições previstas no regulamento e disponibilidade orçamentária da 

Universidade. Para maiores informações acessar www.pucgoias.edu.br/bolsas e 

www.pucgoias.edu.br/podepuc ou entrar em contato com a Coordenação de Assuntos 

Estudantis (CAE) pelos telefones (62) 3946-1132 / 1184. 

http://www.pucgoias.edu.br/bolsas
http://www.pucgoias.edu.br/podepuc

