
04/03/2022 16:55 SEI/UFPel - 1600067 - Edital de seleção PRPPGI

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1807371&infra_sist… 1/4

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

Instituto de Ciência Humanas 
Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural

 

EDITAL Nº 024/2022

 SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL (01/2022)

 

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 Memória Social e
Patrimônio Cultural tornam público, para conhecimento, o processo de seleção de candidatos interessados
em cursar disciplinas obrigatórias ou optativas como aluno especial do referido Curso, nos termos
estabelecidos neste Edital.
 
I - DA INSCRIÇÃO
1) As inscrições ao Exame de Seleção para cursar disciplinas obrigatórias ou optativas como aluno
especial do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da UFPel estarão
abertas no período entre 07 e 11 de março de 2022 exclusivamente pelo endereço eletrônico
memoriapatrimonio@ufpel.edu.br, devendo o candidato/a encaminhar a inscrição com TODA A
DOCUMENTAÇÃO ABAIXO LISTADA POR EMAIL
2) Os interessados em cursar disciplinas obrigatórias ou optativas, como aluno especial do Programa de
Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, poderão solicitar inscrição em 01 disciplina (s)
oferecidas no 1º semestre de 2022.
3) Discentes matriculados em cursos de mestrado ou doutorado de outro Programa de pós-graduação
da UFPel ou de outra Instituição de Ensino Superior devem optar pelo ingresso como aluno externo
(informações sobre seleção disponível no e-mail do PPGMSPC: memoriapatrimonio@ufpel.edu.br ).
4) Poderão inscrever-se como candidatos à condição de aluno especial os Graduados em qualquer curso
superior. É obrigatório o preenchimento do formulário de inscrição obtido na página do Programa
(http://wp.ufpel.edu.br/ppgmp/selecao/). O formulário de inscrição deverá ser acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Fotocópia do Diploma de Graduação ou atestado de conclusão de Curso.
b) Curriculum Vitae (CV Lattes) documentado.
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 (Nascimento ou Casamento).
e) Uma fotografia 3x4
f) Comprovante de pagamento de uma taxa de R$ 150,00 (Cem 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
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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) Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se houver pendência
sobre a documentação requerida para a inscrição.
7) Os servidores docentes e técnicos administrativos da UFPel 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).
8) Maiores informações podem ser obtidas através do email: memoriapatrimonio@ufpel.edu.br
 
II - DA SELEÇÃO
O Colegiado do Curso 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 estão assim disponibilizadas:
A) Seminário Estudos Avançados I
Ementa: A disciplina se propõe a refletir sobre algumas obras de Michel de Certeau, suas perspectivas
analíticas e os desdobramentos teórico-metodológicos de seu pensamento, centrado nas práticas
cotidianas, na escrita ordinária, nas formas de apropriação. A obra do autor permite transitar na
interdisciplinaridade e oferecer ferramentas analíticas para pensar diferentes objetos de pesquisa. Interessa
a produção deste autor, e também a produção sobre ele.
Total de Vagas: 03
Dia e horário: Quintas-feiras, de 13h30 até 16h50.
Local: remoto
Ministrante: Profa Dra Carla Rodrigues Gastaud e Profa Dra Juliane Conceição Primon Serres
Carga horária/créditos: 68h/04 créditos
 
B) Seminário Estudos Avançados II – Saberes Periféricos e Dialógica do Patrimônio Científico
Ementa: As construções de conhecimento que partem de contextos e práticas supostamente periféricas
e/ou subalternas, à luz dos estudos pós-coloniais da ciência e tecnologia. Teoria crítica, estudos
decoloniais, feminismos e demais perspectivas na problematização de hierarquias epistêmicas,
possibilitando processos dialógicos acerca do patrimônio científico.
Total de vagas: 02
Dia e horário: Sextas-feiras, de 13h30 até 16h50
Ministrante: Prof Dr Daniel Maurício Viana de Souza
Local: Remoto
Carga horária/créditos: 68h/04 créditos
 
C) Seminário Estudos Avançados III
Ementa: O seminário propõe estudos sobre memória sensorial através de teóricos como Joel Candau e
fazendo incursões na literatura, música, culinária e artes visuais. Terá uma carga dividida entre discussões
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sobre textos e as diferentes linguagens que possibilitam apreender como se constitui a memória humana.
Total de vagas: 02
Dia e horário: Segundas-feiras, de 14h20 até 18h.
Local: Remoto
Ministrante: Prof Dra Maria Leticia Mazzucchi Ferreira
Carga horária/créditos: 68h/04 créditos
 
D) Metodologia da Pesquisa
Ementa: A natureza da ciência e da pesquisa científica. As complexidades da pesquisa científica e o
universo da produção científica. O cientista e o pesquisador. A pesquisa na área de conhecimento
interdisciplinar: o problema, a hipótese, as variáveis. Tipos de pesquisa e métodos de observação. A
literatura e a redação científica. As qualidades do texto científico e a normalização. A dimensão social da
pesquisa interdisciplinar em ciências sociais aplicadas.
Total de vagas: 03
Dia e horário: Segundas-feiras, de 08h até 11h40
Local: Remoto Ministrante: Prof Dr Jorge Eremites de Oliveira
Carga horária/créditos: 68h/04 créditos
 
IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os candidatos selecionados serão comunicados por e-mail, e/ou através da página do Programa no portal
da UFPel ( https://wp.ufpel.edu.br/ppgmp/ ), 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 encaminharem a matrícula no dia estipulado,
não poderão fazê-la em outra data.
c. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado Programa de Pós-Graduação em Memória Social e
Patrimônio Cultural.
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, 23 de fevereiro de 2022

 
 

___________________________________
Profa. Dra. Juliane Conceição Primon Serres
COORDENADORA DO PPGMSPC
 
 ___________________________________
Prof. Dr. Flavio Fernando Demarco
PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPEL
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___________________________________
Profa. Dra. Isabela  Fernandes Andrade
REITORA  DA UFPEL

Documento assinado eletronicamente por JULIANE CONCEICAO PRIMON SERRES, Coordenadora de
Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrim, em
03/03/2022, às 15:53, 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 03/03/2022, às 17:57, 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 04/03/2022,
às 16:06, 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 1600067 e
o código CRC A4835A94.
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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

