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EDITAL Nº ---/----- 

 
SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL – (2/2015) 

 
A Universidade Federal de Pelotas em conformidade com o Regimento Stricto Sensu da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Coordenação do Programa de Pós-
graduação em Sociologia tornam público, para conhecimento, o processo de seleção de 
candidatos interessados em cursar disciplinas optativas como aluno especial do referido 
Programa, nos termos estabelecidos neste Edital. 

 
I - DA INSCRIÇÃO 
 

1. As inscrições ao Exame de Seleção para cursar disciplinas optativas como aluno 
especial do Programa de Pós-graduação em Sociologia da UFPel estarão abertas no 
período de 06 e 07 de agosto de 2015 (das 9hs às 12hs), na Secretaria do 
Programa, localizado na Rua Coronel Alberto Rosa, 154, 3° andar – Centro Pelotas-
RS, Brasil - CEP: 96010-770. 
 

2. Os interessados em cursar disciplinas optativas, como aluno especial do Programa 
de Pós-graduação em Sociologia, poderão solicitar inscrição em ATÉ DUAS 
disciplinas oferecidas no segundo semestre de 2015. 
 

3. Poderão inscrever-se como candidatos os Graduados em Ciências Sociais e áreas 
afins, a critério da Coordenação do Programa. 
 

4. É obrigatório o preenchimento do Requerimento de Inscrição obtido na página do 
Programa (http://www.ufpel.edu.br/isp/ppgs/). O requerimento de Inscrição deverá 
ser acompanhado dos seguintes documentos: 

 
a) Fotocópia do Diploma de Graduação ou atestado de conclusão de Curso que deverá ser 
substituído no ato de efetivação da matrícula. 
b) Curriculum Vitae (CV Lattes). 
c) Fotocópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação. 
d) Fotocópias da Carteira de Identidade, CPF, do Título de Eleitor, do Certificado de 
Reservista e da Certidão de Nascimento ou Casamento, em caso de mudança do nome. 
e) Uma fotografia 3x4. 
f) Comprovante de pagamento de uma taxa de inscrição do processo seletivo, no valor de 
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que deve ser feito por GRU, através do link 
 http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp e os dados abaixo 
indicados: 
 Unidade Gestora (UG): 154047 
 Gestão: 15264 
 Código de Recolhimento: 28911-6 
 
5. Juntamente com o Requerimento de Inscrição o candidato deverá apresentar uma carta 

de intenções (máximo com duas páginas, digitadas em espaço dois, fonte Times New 
Roman, corpo 12, papel A4, margens 2,5 cm), na qual apresentará os motivos pelos 
quais se interessa em cursar a(s) disciplina(s).  
 

6. Os candidatos que não puderem comparecer pessoalmente à Secretaria do Programa 
poderão se inscrever enviando toda a documentação e o requerimento de inscrição via 



Correio (Sedex), desde que seja respeitado a data limite de postagem de 04 de agosto 
de 2015, ou se fazer representar por outra pessoa devidamente autorizada, via 
procuração. Não serão aceitas as inscrições enviadas que chegarem após essa data. 

 
7. Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se 

houver pendência sobre a documentação requerida para a inscrição. 
 

8. Maiores informações podem ser obtidas pelo E-mail: ppgsoc.ufpel@gmail.com 
 

9. Os candidatos que não forem selecionados não serão ressarcidos da taxa de inscrição. 
 

10. A documentação entregue, por ocasião da inscrição no processo de seleção para aluno 
especial ficará disponível, para retirada, na Secretaria, pelo prazo de 30 (trinta) dias 
após a divulgação dos resultados. Após esse prazo os documentos serão 
encaminhados para incineração. 
 

II - DA SELEÇÃO 
 

O Colegiado do Programa no ato da seleção levará em consideração os motivos 
apresentados na carta de intenções e as ações profissionais do candidato frente aos 
conteúdos das disciplinas. 
 
III - DAS VAGAS 
 
As vagas oferecidas para alunos especiais são decorrentes do não preenchimento pelos 
alunos regulares e estão assim disponibilizadas: 
 
Disciplina: Fundamentos de Sociologia 
Total de vagas: 15 
Dia e Horário: sexta-feira, das 14h às 17h30min [Previsão de início: 23/10/2015] 
Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa 
Ministrante: Profa. Dra. Maria Thereza Rosa Ribeiro 
Carga Horária/Créditos: 34h/2 créditos 
Ementa: 
A disciplina visa discutir a formação do pensamento sociológico clássico para a 
compreensão das sociedades modernas no contexto das transformações econômicas, 
política e sociais, promovidas pela emergência das sociedades capitalistas, industriais da 
virada dos Séculos XVIII e XIX. Para tal serão abordados os seguintes pontos: o contexto 
histórico do aparecimento da sociologia; o materialismo histórico dialético de Karl Marx; o 
funcionalismo de Émile Durkheim; e, a sociologia compressiva de Max Weber. 
 
Disciplina: Sociologia do trabalho  
Total de vagas: 15 
Dia e Horário: segunda-feira, das 14h às 17h30min [Início: 10/08/2015] 
Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa 
Ministrante: Prof. Dr. Attila Magno e Silva Barbosa 
Carga Horária/Créditos: 68h/4 créditos 
Ementa: Discute o papel do trabalho na sociedade capitalista e suas transformações atuais, 
procurando analisar as mudanças tecnológicas e organizacionais no mundo de trabalho e 
suas implicações na constituição de identidades sociais, atores coletivos, movimentos 
sociais e políticos. Para tal os temas norteadores são: a sociologia e o debate sobre a 
centralidade da categoria trabalho; a organização científica do trabalho: taylorismo e 
fordismo; toyotismo e reestruturação produtiva; a crise do projeto de “sociedade salarial” e a 
“nova questão social”; a fragmentação da classe trabalhadora; ação coletiva, cidadania e 
direitos sociais no Brasil; mercado de trabalho hoje:  a questão da flexibilidade, a “nova 
informalidade”, terceirização e formas de trabalho atípico; economia solidária e trabalho 
autogestionário; a divisão sexual do trabalho; o novo mundo do trabalho e os trabalhadores. 
 



Disciplina: Raça, etnia e desigualdade social no Brasil 
Total de vagas: 15 
Dia e Horário: quarta-feira, 14h às 17h30min [Início: 12/08/2015] 
Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa 
Ministrante: Prof. Dr. Marcus Vinicius Spolle 
Carga Horária/Créditos: 68h/4 créditos 
Ementa: A disciplina discute a ideia de modernidade, construída pelo pensamento social 
brasileiro, a partir do final do século XIX, através do conceito de raça, e a formação da 
identidade nacional brasileira, na década de 30 do século XX, utilizando a noção de etnia. 
Além disso, também trabalha a reatualização dessa ideia a partir da formação de uma 
sociedade de consumo de massas, nos anos 70, e a globalização, a partir dos anos 90, 
principalmente, através das teorias pós-colonialistas. A ênfase da disciplina está na 
discussão da busca de uma identidade nacional e na construção da ideia de modernidade e 
seus reflexos, principalmente a discussão da manutenção das desigualdades sociais e 
raciais no Brasil. 
 
Disciplina: Desenvolvimento e Meio Ambiente 
Total de vagas: 06 
Dia e Horário: terça-feira, das 14h às 17h30min [Início: 11/08/2015] 
Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa 
Ministrante: Prof. Dr. William Héctor Gómez Soto 
Carga Horária/Créditos: 68h/4 créditos 
Ementa: A disciplina tem como objeto central a análise das contradições entre os processos 
de desenvolvimento e o meio ambiente a partir da perspectiva de uma sociologia que 
dialoga com outras disciplinas como a economia, a história, a política entre outras. Discute 
criticamente as novas interpretações do desenvolvimento, especialmente a perspectiva das 
privações de capacidades de Amartya Sen, resgatando as ideias de pensadores como 
Celso Furtado e sua crítica ao desenvolvimento como mito; de Florestan Fernandes e sua 
crítica ao subdesenvolvimento; de Fernando Henrique Cardoso e sua teoria da 
dependência; ainda  busca discutir as interpretações hegemônicas do desenvolvimento 
centradas numa visão quantitativa e produtivista  que continuam a influenciar as ações, as 
políticas e os programas dos governos.  Num sentido amplo a disciplina aborda as relações 
entre natureza e sociedade como um novo campo de estudos interdisciplinar, mas que são 
abordadas a partir da perspectiva sociológica. Presta atenção ao surgimento e à 
contribuição da sociologia ambiental no Brasil e em outros países, avalia os avanços das 
pesquisas neste campo, sua evolução, dilemas, desafios, novos conceitos e métodos. 
 
Disciplina: Sociologia Jurídica: a constituição da norma na sociedade 
Total de vagas: 15 
Dia e Horário: terça-feira, das 14h às 17h30min [Início: 11/08/2015] 
Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa 
Ministrante: Prof. Dr. Guilherme Massaú 
Carga Horária/Créditos: 68h/4 créditos 
Ementa: A disciplina discute a problemática do fenômeno jurídico na perspectiva da 
sociologia a partir das dimensões sócio-jurídicas latentes nas relações intersubjetivas e 
interculturais oriundas da dinâmica social. Para tanto, aborda questões pertinentes à 
influência do direito na sociedade e da sociedade no direito no que diz respeito ao 
reconhecimento das manifestações sociais como eventos normativos, isto é sua 
influência sobre a constituição da dimensão jurídico-normativa. 
 
Disciplina: Sociologia Econômica 
Total de vagas: 10 
Dia e Horário: terça-feira, das 18h às 21h30min [Início: 11/08/2015] 
Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa 
Ministrante: Profa. Dra. Elaine da Silveira Leite 
Carga Horária/Créditos: 68h/4 créditos 
Ementa: A disciplina pretende apontar e discutir a principais linhas de pesquisa da 
Sociologia Econômica, perpassando pelas seguintes temáticas: (1) introdução ao estudo da 



sociologia econômica; (2) a sociologia da vida econômica; (3) o mercado como construção 
social; (4) por uma sociologia econômica do consumo; (5) família, gênero. 
 
TÓPICOS: Tópico I- Perspectiva Sociológica em Norbert Elias. Prof. Sérgio Barcellos. 
Tópico II - Pierre Bourdieu: por uma sociologia reflexiva. Profa. Renata Brauner. Tópico 
III - A Teoria Queer e a Sociologia. Prof. Fernando Balieiro.  
Total de vagas: 15 
Dia e Horário: quinta-feira, das 9h às 12h30min [Início: 13/08/2015] 
Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa 
Carga Horária/Créditos: 51h/3 créditos 
 
Seminários Avançados: Análise de Classes e Relações de Trabalho no Capitalismo 
Global.  
Total de vagas: 15 
Dia e Horário: Aulas consecutivas (9hs às 12h30min). Previsão de Início: 19/08/2015.  
Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa 
Ministrante: Prof. Dr. Elísio Estaque (Universidade de Coimbra) 
Carga Horária/Créditos: 34h/2créditos 
Ementa: O presente curso insere-se no quadro das temáticas de pesquisa tratadas pelo docente, ao 
longo dos últimos vinte anos. Pretende-se evidenciar o carácter estrutural das desigualdades sociais 
e das classes no sistema socioeconómico de capitalismo avançado em que vivemos. Assim, a 
«Análise de Classes» não é apenas uma corrente teórica de inspiração marxista que persegue a 
compreensão da sociedade, mas sim uma análise crítica das sociedades atuais (ocidentais e do Sul), 
cujos contornos são hoje bem distintos dos tempos de Marx, mas que têm vindo a reproduzir – e até 
a agravar – as contradições e desigualdades sociais, dando continuidade à velha tensão entre 
capitalismo e democracia. As tendências recentes, primeiro, com a força dos mercados globais a 
fragmentar as economias nacionais e os seus sistemas produtivos, depois, com o aprofundar da 
recente crise, recolocaram o problema das desigualdades (e, portanto, das classes) no centro das 
atenções. Elas continuam a revelar-se uma barreira intransponível à plena realização da democracia 
(não só política, mas também económica e social) e têm vindo a agudizar-se ao ritmo do 
esgotamento do Estado Social, da precarização do trabalho, e do crescimento do desemprego. É 
tendo estes problemas como pano de fundo que esta disciplina pretende abordar um conjunto de 
tópicos, relacionando dimensões indissociáveis, como sejam: a) as classes e as desigualdades; b) as 
relações laborais e a sua crescente recomposição; e c) os movimentos sindicais e sociais. No fundo, 
a preocupação central é a de compreender o mundo contemporâneo olhando as contradições 
estruturais do sistema e o modo como ele admite, ou não, a emergência de novas forças 
transformadoras nascidas dos seus interstícios e buscando novos sentidos da mudança para uma 
sociedade mais equilibrada, mais democrática e mais justa. 
 
 

IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os candidatos selecionados serão comunicados através da página do Programa e no portal 

da UFPel (http://www.ufpel.edu.br), sobre a data e horário de efetivação da matrícula. 

 
V - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

a) A inscrição neste processo de seleção implica na aceitação plena de todos os termos 

emitidos nesse Edital. 

b) Os interessados que tiverem sua solicitação deferida e não comparecerem no dia 

estipulado para matrícula, não poderão fazê-la em outra data. 

c) Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação 

em Sociologia. 



d) O que não estiver previsto neste Edital segue o Regimento dos Cursos Stricto Sensu 

da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e o Regimento Geral da Universidade 

Federal de Pelotas. 

 
  

 
Pelotas, 03 de julho de 2015. 

 
 
 
 
 


