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

Programa de Pós-Graduação em Ciência Polí�ca

                                                                                           EDITAL Nº 119/2022

                                                      SELEÇÃO DE ESTUDANTE ESPECIAL (2º SEMESTRE/2022)

 

 

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em conformidade com o Regimento Stricto Sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e a
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCPol) tornam público o processo de seleção de candidatos/as interessados em cursar
disciplinas optativas como estudante/a especial do referido Programa, nos termos estabelecidos neste Edital.

I DA INSCRIÇÃO

1. As inscrições para matrículas em disciplinas optativas como estudante especial do PPGCPol/UFPel estarão abertas no período de 3 a 4 de agosto de 2022
e serão realizadas exclusivamente através do e-mail do curso <ppgcpol@gmail.com> até às 17h do dia 4 de agosto.

2. Interessados/as em cursar disciplinas optativas como estudante especial no PPGCPol/UFPel poderão solicitar inscrição em uma das disciplinas optativas
oferecidas no segundo semestre de 2022, constantes neste Edital.

3. Poderão se inscrever como candidatos/as, graduados em Ciências Sociais e Humanas em geral, sendo a solicitação daqueles que realizaram os cursos em
áreas mais distantes avaliada pela Coordenação do Programa.

4. É obrigatório o preenchimento do Requerimento de Inscrição obtido na página do Programa <http://wp.ufpel.edu.br/ppgcienciapolitica/formularios>. O
Requerimento de Inscrição deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:

a) Cópia digitalizada em formato PDF do Diploma de Graduação, Pós-graduação ou atestado de conclusão de Curso, que deverá ser substituído no ato de
efetivação da matrícula.

b) Curriculum Vitae (CV Lattes) em formato PDF.

c) Cópias digitalizadas em formato PDF da Carteira de Identidade, CPF, do Título de Eleitor/a, do Certificado de Reservista e da Certidão de Nascimento (ou
Casamento em caso de mudança do nome).

mailto:ppgcpol@gmail.com
http://wp.ufpel.edu.br/ppgcienciapolitica/formularios/
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d) Fotografia digital 3x4.

e) 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

Não será aceito comprovante de agendamento de pagamento.

5. Juntamente ao Requerimento de Inscrição, o/a candidato deverá apresentar uma carta de intenções (máximo de duas laudas, digitadas em espaço 1,5cm,
com fonte Times New Roman em tamanho 12, papel A4, margens 2,5 cm e formato PDF), na qual apresentará os motivos pelos quais se interessa em
cursar a disciplina escolhida. Podem ser anexados documentos que comprovem o(s) motivo(s) exposto(s) na carta de intenções.

     6. Caso haja pendência sobre a documentação requerida na inscrição, a solicitação de matrícula não será avaliada.

     7. Os/as servidores docentes e técnicos administrativos estão isentos de pagamento de taxa de inscrição nos processos seletivos como estudante especial em
Programas de Pós-Graduação da UFPel (cf. Resolução do COCEPE nº 01/2015).

     8. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail < ppgcpol@gmail.com> e do site do Programa <https://wp.ufpel.edu.br/ppgcienciapolitica>.

 II DA SELEÇÃO

A Coordenação do Programa, no ato da seleção, levará em consideração os motivos apresentados na carta de intenções e as pretensões acadêmicas e/ ou
profissionais do/a candidato, frente à disciplina pretendida a ser cursada.

III - DAS VAGAS

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

a) Disciplina Sociedade, Poder e Globalização

Total de vagas: até 06 (seis) vagas

Dia e Horário: Segunda-feira, às 14h

Local: Rua Alberto Rosa, 154 (sala a definir)

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
mailto:ppgcpol@gmail.com
https://wp.ufpel.edu.br/ppgcienciapolitica
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Ministrante: Profa. Dra. Etiene Marroni

Carga horária/créditos: 68h/4 créditos

Ementa: A disciplina propõe discutir as relações entre sociedade e poder na contemporaneidade, desde uma perspectiva macroestrutural e global. Serão
trabalhadas diferentes teorias, enfoques e abordagens suscitadas pelo debate acadêmico internacional, desde os anos 1980: sistema-mundo, globalização,
cosmopolitismo, pós-colonialismo, império, sociedade informacional e do risco, eurocentrismo e modernidade.

b) Disciplina Dilemas da Democracia Contemporânea

Total de vagas: até 06 (seis) vagas

Dia e Horário: Terça-feira, às 14h

Local: Rua Alberto Rosa, 154 (sala a definir)

Ministrante: Profa. Dra. Luciana Ballestrin

Carga horária/créditos: 68h/4 créditos

Ementa: A disciplina tem como objetivo discutir um conjunto de questões centrais que ocupam a teoria da democracia contemporânea. Estas questões podem
ser traduzidas em binômios tais como: igualdade – liberdade; sociedade civil – participação; sociedade civil – estado; sociedade civil – esfera pública;
distribuição – reconhecimento. Estes binômios em diferentes aportes teóricos e experiências históricas contrapõem-se, tensionam-se e mesmo completam-se. O
seminário organizado a partir da bibliografia abaixo está dividido em quatro unidades: questões introdutórias; presença da sociedade civil; presença da esfera
pública; redistribuição versus reconhecimento.

c) Disciplina Temas e conceitos do pensamento político contemporâneo: uma abordagem filosófica

Total de vagas: até 06 (seis) vagas

Dia e Horário: Quarta-feira, às 14h

Local: Rua Alberto Rosa, 154 (sala a definir)

Ministrante: Prof. Dr. Claudio Leivas

Carga horária/créditos: 68h/4 créditos

Ementa: Exame de conceitos e tópicos relacionados aos grandes temas da filosofia política contemporânea. Serão analisados no decorrer do semestre letivo o
modo como importantes pensadores contemporâneos abordaram questões fundamentais da história do pensamento político tais como a ideia de
“reconhecimento”, a “justiça social” e a “liberdade”, a “igualdade”, a “democracia” e a “fundação dos direitos humanos”. Consideraremos, dessa forma, o
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significado de liberdade negativa e o significado de liberdade positiva na concepção de Isaiah Berlin, a questão da justiça social e da igualdade política em John
Rawls, o tema da igualdade complexa e da justiça distributiva em Michael Walzer, o tema da luta por reconhecimento e da autoconservação na filosofia social
de Axel Honneth, além de outros tópicos passíveis de análise posterior.

d) Disciplina Relações Internacionais: uma introdução crítica

 Total de vagas: até 06 (seis) vagas

Dia e Horário: Sexta-feira, às 14h

Local: Rua Alberto Rosa, 154 (sala a definir)

Ministrante: Profa. Dra. Silvana Schimanski

Carga horária/créditos: 68h/4 créditos

Ementa: O curso tem como principal objetivo despertar o interesse nos estudantes para o estudo das Relações Internacionais, a partir de abordagens críticas ao
(neo)realismo e (neo)liberalismo dominantes. A disciplina propõe explorar visões não hegemônicas para a compreensão da política internacional
contemporânea, quais sejam: globalização hegemônica e contra-hegemônica; governança, democracia, sociedade civil, justiça e cidadania globais; segurança e
direitos humanos; universalismo; eurocentrismo; cosmopolitismo; feminismo; novas guerras; modernidade/colonialidade global. São propostos dois desafios:
entender as novas formas de dominação global, cada vez mais diluídas e invisíveis pelos obscuros mecanismos de governança global e, a partir daí, identificar
os horizontes que se abrem para a construção de uma ordem mundial democrática e porosa às formas de controle, participação e representação políticas, bem
como para a decolonização do sistema internacional.

IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

No dia 5 de agosto, a lista dos/as candidatos selecionados será divulgada no site do PPGCPol/UFPel até às 11h. A efetivação da matrícula se dará mediante
envio do Formulário de Matrícula <https://wp.ufpel.edu.br/ppgcienciapolitica/documentos/formularios> para a Secretaria do Programa através do e-
mail <ppgcpol@gmail.com>, até às 17h do mesmo dia.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

A inscrição neste processo de seleção implica na aceitação plena de todos os termos emitidos neste Edital.

1. Os/as interessados/as que tiverem sua solicitação deferida e não enviarem o Formulário de Matrícula até às 17h do dia 5 de agosto, não poderão fazê-lo
em outra data. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do PPGCPol/UFPel.

2. Aquilo que não estiver previsto neste Edital seguirá o Regimento dos Cursos Stricto Sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e o Regimento
Geral da Universidade Federal de Pelotas.

Pelotas, 30 de junho de 2022.

mailto:ppgcpol@gmail.com
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___________________________________

Luciana Maria de Aragão Ballestrin

  Coordenadora do PPG em Ciência Política

De acordo:

_________________________________

Flavio Fernando Demarco

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPEL

___________________________________

Isabela Fernandes Andrade

REITORA DA UFPEL

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA MARIA DE ARAGAO BALLESTRIN, Coordenadora de Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-
Graduação em Ciência Polí�ca, em 30/06/2022, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERNANDO DEMARCO, Pró-Reitor, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em 30/06/2022, às 16:57,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Reitora, em 30/06/2022, às 19:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 1762124 e o código CRC B77BDAF1.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/decreto/D10543.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 23110.023971/2022-08 SEI nº 1762124


