
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Instituto de Ciências Humanas
Programa de Pós-Graduação em Antropologia

 

EDITAL Nº 113/2019

SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL (2/2019)

 

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 Antropologia tornam público, para
conhecimento, o processo de seleção de candidatos interessados em cursar disciplinas obrigatórias e/ou 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 obrigatórias e/ou optativas como aluno especial
do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPel estarão abertas no período de 07 a 09 de agosto
de 2019, na Secretaria do Programa, na Rua Alberto Rosa, 154, sala 117, Pelotas/RS.

 

2. Os interessados em cursar disciplinas obrigatórias e/ou optativas, como aluno especial do Programa de Pós-
Graduação em Antropologia, poderão solicitar inscrição em 01 disciplina (s) oferecidas no 2º semestre de
2019. Não poderão se inscrever aqueles/as que já tiverem cursado 8 créditos como aluno/a especial neste
programa.

 

3. Poderão inscrever-se como candidatos os Graduados em Antropologia, Arqueologia ou outros, a critério da
Coordenação do Programa.

 

4. É obrigatório o preenchimento do Requerimento de Inscrição obtido na página do
Programa http://wp.ufpel.edu.br/ppgant ou na Secretaria do Programa, n Rua Alberto Rosa, 154, sala 117,
Pelotas/RS.  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) documentado.

http://wp.ufpel.edu.br/ppgant


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) Duas fotografias 3x4.

f) Comprovante de pagamento de uma taxa 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 segundo 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).
Podem ser anexados documentos que comprovem o(s) motivo(s) exposto(s) na carta de intenções.

 

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 27 de julho de 2019, 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. Os servidores docentes e técnicos administrativos estão isentos de pagamento de taxa de inscrição nos
processos seletivos de aluno especial em Programas de Pós-Graduação (Resolução do COCEPE nº
01/2015).

 

9. Maiores informações podem ser obtidas na secretaria do Programa pelo telefone 53-32845528, e-mail:
ppgant@ufpel.edu.br, na Secretaria do Programa, na Rua Alberto Rosa, 154, sala 117 em seu horário de
funcionamento.

 

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

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp


 

As vagas oferecidas para alunos especiais são decorrentes do não preenchimento pelos alunos regulares e estão
assim disponibilizadas:

 

a) Disciplina Teoria Arqueológica II

Total de vagas:  até 06 (seis) vagas

Dia e Horário: terça-feira, 13 horas 30 minutos

Local: Instituto de Ciências Humanas

Ministrante: Prof. Lucio Menezes Ferreira

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Epistemologia da Arqueologia, com ênfase na história do pensamento arqueológico contemporâneo, e
aspectos convergentes e divergentes das distintas teorias arqueológicas. Hermenêutica das linhas de pesquisa
contemporâneas da Arqueologia, tais como: Arqueologia e poder, Arqueologia de gênero, Arqueologia pós-
colonial, Arqueologia das coisas e Arqueologia e os usos do passado.

 

b) Disciplina Tópicos especiais de Antropologia e Arqueologia I -  Antropologia em contextos de conflito

Total de vagas: até 04 (quatro) vagas

Dia e Horário: segunda-feira, 13 horas 30 minutos

Local: Instituto de Ciências Humanas

Ministrante: Profa. Louise Prado Alfonso

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Propor uma reflexão crítica sobre o papel da/do antropóloga/antropólogo em contextos de conflito e
violência. Refletir teoricamente sobre estes conceitos a partir de uma perspectiva multidisciplinar. Trazer para a
discussão temas como: a relação entre Estado e violência, direitos humanos, escravidão em diferentes
temporalidades, relações interétnicas na formação do Estado. Refletir, na prática, sobre as relações raciais no Rio
Grande do Sul a partir de um estudo de caso interventivo na periferia de Pelotas. Buscar compreender na
localidade escolhida, por meio de uma abordagem diacrônica e sincrônica, a diversidade de interesses locais e
globais que configuram a particularidade do conflito e formas de violência.

 

c) Disciplina Tópicos especiais de Antropologia Social e Arqueologia I - Arqueologia da Arquitetura

Total de vagas: até 04 (quatro) vagas

Dia e Horário: segunda-feira, 19 horas

Local: Instituto de Ciências Humanas

Ministrante: Prof. Pedro Luis Machado Sanches

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Abordagem social que parte do testemunho material construído, a Arqueologia da Arquitetura é uma das
mais recentes abordagens no multifacetado escopo mundial de especialidades arqueológicas. Surgida nos anos
1990 a partir de estudos arquitetônicos e urbanísticos que remontam as duas décadas anteriores, desenvolveu



métodos próprios tais como a estratigrafia de cotas positivas e a mensiocronologia, estabelecendo significativa
aderência multidisciplinar em ações de gestão patrimonial e restauração do patrimônio edificado. São três suas
correntes principais, com desenvolvimentos relativamente independentes, a saber, a Archeología
dell’Architettura italiana, a Arqueología de la Arquitectura espanhola e a Building Archaeology inglesa, mas seus
desdobramentos se fazem ver em muitos países, inclusive no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Identidades
locais, contatos interétnicos, poderes territoriais, processos de povoamento e despovoamento são alguns dos
temas privilegiados em projetos atuais de Arqueologia da Arquitetura.

 

d) Disciplina Manifestações culturais afro-americanas

Total de vagas: até 04 (quatro) vagas

Dia e Horário: terça-feira, 09 horas

Local: Instituto de Ciências Humanas

Ministrante: Profa. Rosane Aparecida Rubert

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Pretende-se estudar, por meio de recortes sincrônicos e diacrônicos, os fluxos e trocas culturais
constitutivos de manifestações expressivas dos diversos segmentos afro-descendentes, com enfoque para as
Américas. Estes fluxos e trocas, impulsionados por massivos deslocamentos populacionais ao longo da história
(compulsórios ou não), ensejaram a criação de culturas da diáspora, em que o estético e o político comumente
apresentam-se indissociáveis. Além disso, a intensa circulação e fusão de ideias, valores ético-estéticos, matrizes
performáticas e frentes discursivas encontra-se em constante tensão com elaborações culturais de tendência
essencializadora, relacionadas a demandas por reconhecimento formal seja por políticas de Estado que primem
pela igualdade de condições, seja de formas singulares de ser e estar no mundo. Este componente curricular
pretende sensibilizar para a diversidade de lógicas de ação, visões de mundo e categorias ético-políticas
elaboradas e manifestas pelos coletivos afro-descendentes, bem como para os imperativos situacionais que tornam
possíveis a sua transmissão, reprodução e/ou transformação em diferentes contextos e níveis de interação.

 

 

e) Disciplina Tópicos especiais em Antropologia I - Antropologia da Alimentação

Total de vagas: até 04 (quatro) vagas

Dia e Horário: terça-feira, 13 horas 30 minutos

Local: Instituto de Ciências Humanas

Ministrante: Profa. Renata Menasche

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Estudo de teorias e abordagens pertinentes à prática da investigação antropológica dos fenômenos
socioculturais relacionados à alimentação. Tomando a alimentação como linguagem, esta disciplina se propõe a
subsidiar projetos, análises e reflexões pertinentes a temas associados aos saberes e práticas da alimentação.
Conteúdos: *Alimentação e cultura: situando o tema no campo das Ciências Sociais; *Natureza e cultura, cru e
cozido, alimento e comida; Um debate atual: a fome, entre a biologia e a cultura; *Comida e identidade: somos o
que comemos; *Escolhas, prescrições e proscrições alimentares: o lugar da cultura; *A construção social do
gosto; *Tendências da alimentação contemporânea; *O sentido simbólico das práticas alimentares.

 

f) Disciplina Populações pré-coloniais do litoral e pampa sul-brasileiro



Total de vagas: até 04 (quatro) vagas

Dia e Horário: terça-feira, 13 horas 30 minutos

Local: Instituto de Ciências Humanas

Ministrante: Prof. Gustavo Peretti Wagner

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Os sítios arqueológicos costeiros relacionados às populações pescadoras coletoras dos sambaquis serão
abordados em seu contexto continental. Há uma série de adaptações costeiras nos diferentes ambientes de
inserção que compõem os contornos das três Américas e, recentemente, as principais discussões sobre o
povoamento americano trouxeram estes sítios para o cerne da pesquisa arqueológica. É necessário situar a
arqueologia dos sambaquis do Brasil Meridional neste cenário, avaliando o papel dos sítios na rota de dispersão
das populações indígenas pretéritas, bem como os diferentes contextos culturais associados aos sítios
regionalmente, dando lugar a estudos detalhados em nível local no intuito de formar um mapa claro das
transformações das estratégias adaptativas e escolhas culturais materializadas no conteúdo dos sítios.

 

 

g) Disciplina Antropologia e Meio Ambiente

Total de vagas: até 04 (quatro) vagas

Dia e Horário: quarta-feira, 13 horas 30 minutos

Local: Instituto de Ciências Humanas

Ministrante: Profa. Flávia Maria Silva Rieth e Adriana Paolo

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Relação sociedade, cultura e natureza, culturas-naturezas. Processos de (des/re) territorialização em
tempos de globalização. A sociedade de risco e o movimento por justiça ambiental. Ecologia política.
Modernidade ecológica e (in) sustentabilidade. Populações tradicionais, saberes sensíveis e conflitos ambientais.
Reflexão em torno da relação entre sociedade, cultura e natureza, a partir da contribuição da ecologia política, da
teoria social contemporânea e da teoria das territorialidades. Enfoque sobre a diversidade sociocultural de grupos
e/ou comunidades a partir da problematização de questões e gestões ambientais no âmbito de processos políticos
históricos e sociais singulares

 

h) Disciplina Tópicos especiais de Antropologia Social e Arqueologia II - Antropologia urbana

Total de vagas: até 04 (quatro) vagas

Dia e Horário: sexta-feira, 13 horas 30 minutos

Local: Instituto de Ciências Humanas

Ministrante: Prof. Francisco Pereira Neto

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Construção social da cidade moderna; multidão, anonimato, o urbano e o rural, cidades e modos de vida.
A cidade como lócus das interações sociais: “pedaços”, intersecções, circuitos, trajetos; mobilidade urbana; do
espaço ao lugar: público e privado; lugar antropológico e não lugar.

 



i) Disciplina Seminário Especial I - Arqueologia da Paisagem

Total de vagas: até 04 (quatro) vagas

Dia e Horário: de 16 a 19 de setembro, manhã e tarde

Local: Instituto de Ciências Humanas

Ministrante: Profa. Camila Gianotti Garcia

Carga horária/créditos: 30 horas / 2 créditos

Ementa: O curso oferecerá ferramentas teórico-metodológicas para compreender o processo de construção de
monticulos pré-hispânicos desde a perspectiva da Arqueologia da Paisagem. Está estruturado em três partes: a)
teórica b) historiográfica e atualização de conhecimentos sobre o fenômeno e, c) casos de estudo e novas
interpretações na arqueologia dos cerritos. O conteúdo aborda temas como: Arqueologia da Paisagem como
campo para o estudo da espacialidade humana na Arqueologia. Espaço, Território e Paisagem. Abordagens
teóricas e metodológicas para o estudo das paisagens. O papel das terras baixas no surgimento dos processos de
antropização do meio e emergência de complexidade. Origem e desenvolvimento da arquitetura em terra. História
da pesquisa em Cerritos. Os sítios escavados no NE e SE do Uruguai. Periodizações, cronologias, aspectos
sociais, econômicos, tecnológicos. Modelos construtivos e processos de formação de cerritos. A noção de
biografias monticulares. Patrões locacionais. A construção social de paisagens monumentais. A arquitetura em
terra como tecnologia para o manejo de ecossistemas úmidos. O céu na terra: abordagens arqueoastronômicas
para o estudo dos cerritos.

 

j) Disciplina Seminário Especial II - Ocupação da América

Total de vagas: até 04 (quatro) vagas

Dia e Horário: de 14 a 18, manhã e tarde

Local: Instituto de Ciências Humanas

Ministrante: Profa. Adriana Schmidt Dias

Carga horária/créditos: 30 horas / 2 créditos

Ementa: O objetivo da disciplina é relacionar a problemática do povoamento inicial do Continente Americano no
contexto recente de debates sobre a colonização da Eurásia e da Oceania pelos humanos modernos, analisando de
forma comparativa os modelos evolutivos e demográficos, as transformações ambientais, as cronologias e as
estratégias de diversificação cultural envolvidas em processos de conhecimento e construção de novos territórios.

 

IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

 

Os candidatos selecionados serão comunicados por e-mail, telefone e/ou 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

 

1. A inscrição neste processo de seleção implica na aceitação plena de todos os termos emitidos nesse Edital.
2. Os interessados que tiverem sua solicitação deferida e não comparecerem no dia estipulado para matrícula,

não poderão fazê-la em outra data.

http://www.ufpel.edu.br/


3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em Antropologia.
4. 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, 09 de julho de 2019.

 

Rafael Guedes Milheira

COORDENADOR DO PROGRAMA

De acordo:

 

Flávio Fernando DeMarco

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPEL

 

Pedro Rodrigues Curi Hallal

REITOR DA UFPEL

 

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL GUEDES MILHEIRA, Coordenador de Curso de Pós-
Graduação, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, em 02/08/2019, às 14:43, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERNANDO DEMARCO, Pró-Reitor, Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 05/08/2019, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL, Reitor, em 05/08/2019, às
16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0642095 e o
código CRC 14A42556.

Referência: Processo nº 23110.032129/2019-53 SEI nº 0642095

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

