
 

 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social PUC-Rio 
(Acompanhamento Produção ex-discente e egressos) 

 

 

1. Curso:  Mestrado (    )                          Doutorado (    ) 

2. Ano de formação: _______________________________ 

3. Data de nascimento:  _____________________________ 

4. Sexo: _________________________________________ 

5. Nacionalidade/Naturalidade (UF): _____________________________________________ 

6. Estado Civil: 

Casado (    )   Solteiro (    )   Divorciado (     )      Viúvo (     )     Outros (    ) 

7. Você está atualmente exercendo atividade profissional na sua área de formação: 
Sim (  )                    Não ( ) 

 
8. Se NÂO, em que área você está exercendo suas atividades profissionais? 

_________________________________________________________________________ 

 

9. Qual o tempo entre a conclusão do curso (mestrado e/ou doutorado) e o ingresso no mercado 
profissional? 

 
Contratação imediata (    ) 
Menos de 06 meses (    ) 
De 06 meses a 01 ano (    ) 
Depois de 01 ano (    ) 

 
10. Sua atuação atual é: 

 
No setor público (    ) no setor privado (     ) 
Outro (    ) Qual?______________________________________________________________ 

 
11. Qual sua forma de inserção: 

 
Concurso público ( ) 
Efetivação de estágio (    ) 
Seleção de currículo (    ) 
Indicação (    ) 
Outro ( ) Qual? ___________________________________________________________________ 

 
12. Qual o tipo de vínculo (celetista, contrato temporário, terceirizado, voluntário, autônomo, 

estatutário)? 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

13. Você trabalha na área de Serviço Social (menos para professores)? Em qual instituição? Está 
desenvolvendo projeto específico? 



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
14. Se você trabalha como professor, indique a Instituição de Ensino Superior (IES), os cursos em que 

atua (graduação, especialização, mestrado, doutorado), bem como a forma de inserção em cada 
curso (quadro permanente/principal, colaborador, visitante, horista, temporário etc. 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
15. Você está inserido em linhas de pesquisa e/ou grupos de pesquisa? Pode informar quais? Desde 

quando? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

16. Participa e/ou coordena projetos de pesquisa e/ou extensão? Quais? Desde quando? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

17. Tem participado de ações de capacitação profissional na área? Quais? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

18. Em caso de egressos do nosso curso de mestrado: já cursou ou está cursando o doutorado. Em que 

IES? Em que área/programa? Quando se titulou ou vai se titular? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

19. Em caso de egressos do nosso curso de doutorado: já cursou ou está cursando o pós-doc? Em que 

IES? Quando se titulou ou vai se titular? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

20. Por favor, indique as publicações bibliográficas do ano solicitado, indicando os seguintes quesitos: 

 nºs. de ISSN dos periódicos e anais de eventos onde publicaram artigos, resumos, resumos 
expandidos, bem como o título dos trabalhos publicados, informando o tipo de trabalho; 

 nºs. de ISBN e nomes de livros de autoria, co-autoria, capítulos, coletâneas, apresentações, 
prefácios, posfácios etc., não esquecendo de indicar o nome da obra e do texto publicado; 

 nome dos eventos onde publicaram e/ou apresentaram trabalhos (utilizar denominação oficial 
dada pelos organizadores), ISSN do evento, página web, local (país/Estado/cidade) e data do 
evento; 



 todos que tiveram livros publicados no ano solicitado (autoria, co-autoria, organização, capítulo, 
apresentação, prefácio, posfácio etc.) peço não deixem de enviar um exemplar da obra ou uma 
cópia da mesma na impossibilidade de dispor de 1 exemplar (não se esquecendo da 
capa, página da ficha catalográfica e sumário, além do texto de autoria), para que possamos fazer o 
relatório do qualis livros e enviar os exemplares das obras/capítulos para a Capes; 

 Solicita-se o mesmo para artigos publicados em periódicos e anais de eventos, pela mesma razão 
(no caso, para o qualis periódicos); 

 Enviar copia do trabalho completo (cd-rom e endereço eletrônico). 
 
 

Agradecemos muito a sua colaboração e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 
 


