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EDITAL Nº 13/2020

 SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL (2020-1)

 

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 17 e
21 de fevereiro de 2020, 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 oferecida no 1º semestre
de 2020. Não poderão se inscrever aqueles/as que já tiverem cursado 8 créditos como aluno/a especial
neste programa.

 

3. Poderão inscrever-se como candidatos alunos graduados em qualquer curso de nível superior aprovado
pelo MEC.

 

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.

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


b) Curriculum Vitae (CV Lattes)

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 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 (em PDF) via endereço
eletrônico ppgant@ufpel.edu.br. O e-mail deve ser encaminhado com o título “aluno especial 2020-1”,
até a data limite de 21 de fevereiro de 2020. Ou se fazer representar por outra pessoa devidamente
autorizada, via procuração. Não serão aceitas as inscrições enviadas que chegarem após essa data.

a. O PPGAnt não se responsabiliza por atrasos ou extravio dos e-mails. O aluno receberá uma
confirmação de recebimento da inscrição em até 72 horas após o recebimento do e-mail.

 

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

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
mailto:ppgant@ufpel.edu.br


 

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:

 

a) Disciplina: Teoria Arqueológica I

Ministrante: Rafael Guedes Milheira

Total de vagas: até 06 (seis) vagas

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

Local: Instituto de Ciências Humanas

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: História das teorias arqueológicas clássicas, com ênfase nos critérios de institucionalização da
disciplina na Europa e nas Américas. Arqueologia Histórico-cultural. Nova Arqueologia ou Arqueologia
Processual. Arqueologia Social Latino-americana. Arqueologia Pós-Processual. Arqueologia Brasileira.

 

 

b) Disciplina: Teorias Feministas e Estudos de Gênero

Total de vagas:  até 06 (seis) vagas

Ministrante: Loredana Ribeiro e Rafael Noleto

Dia e Horário: terça-feira, 9h

Local: Instituto de Ciências Humanas

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Diálogos entre Antropologia, Arqueologia e feminismo na abordagem do gênero enquanto processo
social ligado à construção de sentido e como categoria de análise social a partir de temas conexos, tais como:
natureza e cultura; etnicidade, classe e geração; poder; sexualidade. Gênero e imbricações entre pessoas e
mundo material à luz do escrutínio científico, com visibilidade a atores inanimados e/ou não materiais na
produção de identidades, imposição de papeis sociais e agência.

 

c) Disciplina: Teoria antropológica I

Total de vagas:  até 06 (seis) vagas

Ministrante: Rosane Rubert e Lori Altmann



Dia e Horário: quarta-feira, 9h

Local: Instituto de Ciências Humanas

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Apresentar o contexto histórico do surgimento da Antropologia como disciplina científica. Estudar a
consolidação teórica da disciplina através da influência de suas escolas de pensamento tradicionais: a
americana, a inglesa e a francesa.

 

d) Disciplina: Metodologia em Arqueologia

Total de vagas: até 06 (seis) vagas

Ministrante: Gustavo Wagner

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

Local: Instituto de Ciências Humanas

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Conceito, natureza e objetivos da Arqueologia. Cronologia e métodos de datação. Estratégias de
levantamento e escavação de sítios arqueológicos. Classificação, quantificação e análise de dados em geral.
Arqueologia, interdisciplinaridade e Etnografia. Explanação em Arqueologia sob diferentes abordagens
teórico-metodológicas. Gestão do patrimônio arqueológico. Organização e desenvolvimento de artigos
científicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado.

 

e) Disciplina: Antropologia e Imagem

Total de vagas:  20 vagas

Ministrante: Daniele Borges Bezerra

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

Local: Instituto de Ciências Humanas

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Antropologia, imagem e o uso de recursos visuais e audiovisuais como método de pesquisa
integrado à investigação dos fenômenos humanos. Investigação antropológica dos processos, técnicas e
significados da produção imagética nas culturas pesquisadas.

 

f) Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS I EM ANTROPOLOGIA - Cidade, Fronteiras e Mobilidades

Total de vagas:  até 06 (seis) vagas

Ministrante: Guilhermo Aderaldo

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

Local: Instituto de Ciências Humanas

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos



Ementa: O curso propõe estimular a reflexão crítica sobre um conjunto de temas e perspectivas relacionados
ao modo como a antropologia contemporânea têm trabalhado (teórica e metodologicamente) com a dimensão
da “mobilidade”. Nossa proposta, portanto, consistirá em trabalhar com um conjunto de autores e teorias,
alinhados com abordagens que partem do entendimento das mobilidades como um sistema, responsável por
regular a circulação de representações, pessoas, informações e objetos, levando em consideração um
conjunto de normas e códigos que, por sua vez, dependem de infraestruturas materiais e territórios físicos
(aeroportos, fronteiras, espaços públicos, campos, prisões, etc.), de maneira que refletir sobre as mobilidades
contemporâneas, automaticamente, implica em considerar as imobilidades que se dão dentro de lógicas
geopolíticas muito específicas. Ou seja, se é inquestionável o fato de que houve um significativo incremento
nos fluxos de corpos, objetos, imagens e informações, no mundo global, isso, por outro lado, não significa
que, simplesmente, passamos de uma sociedade em estado “sólido” para outra, que poderíamos pensar como
“líquida” ou “desterritorializada”. A proposta do que chamamos de “giro móvel”, opõe-se, neste sentido,
tanto à uma perspectiva sedentária (baseada no apego a estruturas binárias supostamente fixas, do tipo
centro/periferia; local/global, legal/ilegal, lugar/não lugar, etc.), quanto à uma apreensão que podemos
denominar como “nômade”, a qual se baseia na romantização/idealização dos fluxos e que, por isso, tende a
negligenciar a importância dos territórios/lugares no ancoramento das experiências sociais concretas dos
sujeitos. Privilegiaremos, em nossos encontros, a análise de artigos e textos que tratem da guinada epistêmica
gerada pelo paradigma das novas mobilidades, enfocando diferentes linhas conceituais e temas como, por
exemplo: a) mobilidades transnacionais, (considerando fluxos turísticos e migratórios), b) novas mídias e seu
papel na articulação de engajamentos e ativismos contemporâneos, c) processos de mobilidade urbana,
envolvendo suas interfaces com questões de gênero, classe e raça, d) o dilema da relação entre refugiados e
dispositivos humanitários, e) concepções contemporâneas da noção de “cosmopolitismo”, além de f) desafios
metodológicos para pesquisar em contextos multiescalares e sob os efeitos de processos sócio-espaciais,
inadvertidamente, instáveis, e dinâmicos.

 

g) Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS DE ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA II - Arqueologia
Ambiental

Total de vagas:  até 06 (seis) vagas

Ministrante: Rafael Corteleti

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

Local: Instituto de Ciências Humanas

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: A presente disciplina tem como objetivo proporcionar conhecimento e compreensão das diferentes
abordagens da Arqueologia Ambiental, observando diferentes análises de vestígios vegetais e como elas
podem fornecer indícios das condições ambientais do passado. Teorias e debates atuais sobre a interação
entre humanos e meio ambiente e a construção de paisagens, mudanças climáticas e resiliência humana serão
introduzidos e definidos no seu contexto mais amplo. Serão abordados estudos de diferentes regiões, a fim de
estabelecer semelhanças e diferenças mais amplas, para que o aluno desenvolva suas próprias novas
interpretações e entendimento dos dados primários.

 

g) Disciplina: SEMINÁRIO ESPECIAL I - Antropoceno na Arqueologia e na Antropologia

Total de vagas:  até 06 (seis) vagas

Ministrante: Lucio Menezes Ferreira

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

Local: Instituto de Ciências Humanas



Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Desde que foi lançado por Paul Crutzen, em 2002, o conceito de antropoceno tornou-se central na
contemporaneidade, perpassando todas as ciências. A premissa é que a humanidade, em sua relacionalidade
imanente com as coisas, intensificada com a produção industrial da cultura de massa, tornou-se uma força
geológica. Mais precisamente: a humanidade tornou-se uma força destrutiva sem precedentes. Alterou o
planeta de tal forma, em escala tão global, com impactos geofísicos e biológicos tão amplos, que as previsões
mais otimistas anunciam escassez de água e alimentos, novas doenças infecciosas, migração massiva e
recrudescimento de conflitos regionais. Nesse curso, discutiremos a literatura antropológica e arqueológica
sobre antropoceno, sublinhando os seguintes temas: os conceitos de antropoceno; a aplicabilidade do
conceito de antropoceno na longa duração histórica; as cosmopolíticas e ontologias associadas ao conceito de
antropoceno; tecnologia e antropoceno.

 

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

 

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 Antropologia.
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 fevereiro de 2020.

 

Rafael Guedes Milheira

COORDENADOR DO PROGRAMA

De acordo:

 

Flávio Fernando Demarco

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPEL

 

Pedro Rodrigues Curi Hallal

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


REITOR DA UFPEL

 

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL GUEDES MILHEIRA, Coordenador de Curso de
Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, em 06/02/2020, às 15:54, 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 07/02/2020, às 11:03, 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 07/02/2020,
às 17:06, 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 0863278 e
o código CRC 70538222.

Referência: Processo nº 23110.002580/2020-80 SEI nº 0863278
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https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

