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

Instituto de Ciências Humanas
Programa de Pós-Graduação em Antropologia

EDITAL Nº 74/2020

SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL (2/2020)

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
14 e 21 de setembro de 2020, através do e-mail do Programa de Pós-graduação em Antropologia:
ppgant.ufpeloficial@gmail.com

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 1º
semestre de 2020. Não poderão se inscrever aqueles/as que já tiverem cursado 8 créditos como
aluno/a especial neste programa.

3. As disciplinas serão ministradas de forma virtual e o endereço eletrônico das salas serão enviados
posteriormente aos aprovados.

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

5. É obrigatório o preenchimento do Requerimento de Inscrição obtido na página do
Programa http://wp.ufpel.edu.br/ppgant.  O requerimento de Inscrição deverá ser acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Cópia do Diploma de Graduação ou atestado de conclusão de Curso em PDF.
b) Link para o Curriculum Vitae (CV Lattes)
c) Cópias 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, todos em PDF.
 

6. Juntamente com o Requerimento de Inscrição o candidato deverá apresentar uma carta de intenções
em PDF (máximo com duas páginas, digitadas em espaçamento simples, 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.

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


14/09/2020 SEI/UFPel - 1040785 - Edital de seleção PRPPGI

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1187011&infra_siste… 2/6

7. Todos os documentos deverão ser encaminhados ao e-mail indicado no item 1, contendo no título do
e-mail o que segue: “Aluno Especial 2020” seguido do nome do candidato.

8. Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se houver pendência
sobre a documentação requerida para a inscrição.

9. Em função do panorama de pandemia de Covid-19 não será cobrada nenhuma taxa de inscrição.

10. Maiores informações podem ser obtidas na secretaria do Programa e-mail:
ppgant.ufpeloficial@gmail.com.

 
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:
 
a) Disciplina: Teoria Arqueológica I
Ministrante: Pedro Luís Machado Sanches
Código: 1678095
Total de vagas: até 05 (cinco) vagas
Dia e Horário: segunda-feira, 13 horas 30 minutos
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: Metodologia em Antropologia
Ministrante: Renata Menasche e Guilhermo Aderaldo
Código: 1678097
Total de vagas: até 01 (uma) vagas
Dia e Horário: segunda-feira, 13 horas 30 minutos
Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos
Ementa: O método etnográfico como processo e produto. Preparação para realização de trabalho de
campo, interpretação e análise dos dados através das técnicas e procedimentos que envolvem a pesquisa
qualitativa.
 
c) Disciplina: Teorias Feministas e Estudos de Gênero
Ministrante: Loredana Ribeiro e Rafael Noleto
Códigos: D000401 e D000482
Total de vagas:  até 05 (cinco) vagas
Dia e Horário: terça-feira, 13 horas 30 minutos
Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos
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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.
 
d) Disciplina: Tópico especial I em Arqueologia: Bioarqueologia
Ministrante: Danilo Vicensotto Bernardo
Código: D000916
Total de vagas: até 05 (cinco) vagas
Dia e Horário: terça-feira, 19h
Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos
Ementa: Bioarqueologia pode ser compreendida como a disciplina emergente da interface entre a
Arqueologia e a Antropologia Biológica que se debruça ao estudo dos remanescentes humanos
recuperados a partir do registro arqueológico, com vistas a interpretação de eventos, como doenças,
estresse fisiológico, traumas, morte violenta, atividade física, uso dos dentes e dieta e história demográfica
ao longo da vida dos indivíduos e populações, constituindo a interface entre Biologia e Cultura de
populações passadas. Neste curso, estudantes terão exposição às principais fundamentações teóricas e
metodológicas da disciplina com o objetivo de desenvolver habilidades analíticas e interpretativas comuns
à área.
 
e) Disciplina: Metodologia em Arqueologia
Ministrante: Gustavo Wagner
Código: 1678098
Total de vagas: até 05 (cinco) vagas
Dia e Horário: quarta-feira, 13 horas 30 minutos
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.
 
f) Disciplina: Teoria antropológica I
Ministrante: Claudia Turra Magni
Código: 1678093
Total de vagas:  até 05 (cinco) vagas
Dia e Horário: quinta-feira, 9h
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.
 
g) Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS DE ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA II - Arqueologia
Ambiental
Ministrante: Rafael Corteletti
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Código: 1670095
Total de vagas:  até 05 (cinco) vagas
Dia e Horário: quinta-feira, 13 horas 30 minutos
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.
 
h) Disciplina: Tópicos especiais em antropologia: Pesquisa etnográfica
Ministrante: Louise Prado Alfonso
Código: D000917
Total de vagas: até 05 (cinco) vagas
Dia e Horário: quinta-feira, 19 horas
Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos
Ementa: Esta disciplina tem por objetivo pensar o método etnográfico, sua inserção em projetos de
pesquisa e extensão e desenvolver ações junto às comunidades pelo viés extensionista propondo atividades
segundo as demandas locais. Bem como, acompanhar e fornecer apoio teórico-metodológico para o
desenvolvimento de pesquisa etnográfica ou antropológica. Devido ao contexto de pandemia a proposta é
aprofundar debates considerando a realização de pesquisas etnográficas virtuais.
 
i) Disciplina: Objetos de identidade e criação de territórios tradicionais
Ministrante: Claudio Carle
Código: 1678114
Total de vagas: até 05 (cinco) vagas
Dia e Horário: sexta-feira, 9 horas
Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos
Ementa: Cultura material, objetos, identidades e memória de povos e comunidades tradicionais. Processos
e territorialização e territorialidades.
 
j) Disciplina: Antropologia do Consumo
Ministrante: Renata Menasche e Luceni Hellebrandt
Código: D000914
Dia e Horário: sexta-feira, 13 horas e 30 minutos
Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos
Ementa: Teorias e abordagens pertinentes à prática da investigação antropológica sobre os fenômenos
socioculturais relacionados ao consumo em geral, incluindo os objetos.
 
IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
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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 casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em Antropologia.
3. 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 setembro 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

REITOR DA UFPEL

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL GUEDES MILHEIRA, Coordenador de Curso de
Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, em 09/09/2020, às 14:24, 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 11/09/2020, às 11:30, 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 13/09/2020,
às 08:46, 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 1040785 e
o código CRC 09D9D0C3.

http://www.ufpel.edu.br/
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
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Referência: Processo nº 23110.022124/2020-56 SEI nº 1040785


