Universidade Federal de Pelotas
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Instituto de Filosofia Sociologia e Política
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Programa de Pós-Graduação em Sociologia, recomendado pela CAPES
em 2006
EDITAL Nº _______
SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL – (2/2018)
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 Pósgraduação em Sociologia tornam público, para conhecimento, o processo de seleção de
candidatos interessados em cursar disciplinas 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 optativas como aluno
especial do Programa de Pós-graduação em Sociologia da UFPel estarão abertas no
período de 13 a 17 de agosto de 20181, a documentação (em formato pdf) listada
abaixo deverá ser encaminhada para o e-mail: ppgsoc.especial@gmail.com.
2. Os interessados em cursar disciplinas optativas, como aluno especial do Programa
de Pós-graduação em Sociologia, poderão solicitar inscrição em ATÉ DUAS
disciplinas oferecidas no primeiro semestre de 2018.
3. Poderão inscrever-se como candidatos os Graduados em Ciências Sociais e áreas
afins, a critério da Coordenação do Programa.
4. É obrigatório o preenchimento do Requerimento de Inscrição obtido na página do
Programa (http://www.ufpel.edu.br/isp/ppgs/). O requerimento de Inscrição
(preenchido em formato pdf) deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Diploma de Graduação (em formato pdf) ou atestado de conclusão de Curso que
deverá ser substituído no ato de efetivação da matrícula (em formato pdf).
b) Curriculum Vitae (CV Lattes) – (em formato pdf)
c) Histórico Escolar do Curso de Graduação (em formato pdf) .
d) Em formato pdf: 1. Carteira de Identidade. 2. CPF. 3. Título de Eleitor 4. Certificado de
Reservista. 5. Certidão de Nascimento (ou Casamento, em caso de mudança do nome).
e) Uma fotografia 3x4 digitalizada (em formato pdf).
f) Boleto GRU (em formato pdf) e Comprovante de pagamento (em formato pdf) da taxa
de inscrição do processo seletivo, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para
cada disciplina escolhida que deve ser feito por GRU2, através do link
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp e os dados abaixo
indicados:
Unidade Gestora (UG): 154047
Gestão: 15264
Código de Recolhimento: 28911-6
5. Para participar do Programa de Isenção da taxa de inscrição, o PPGS considerará
isento o candidato que apresentar comprovante de cadastro único para Programas
1

Aos alunos regulares de outros PPGs da UFPel é necessário manifestar interesse na disciplina e encaminhar o
comprovante de matrícula no PPG da UFPel (por e-mail). Também, não é necessário realizar o pagamento para
a inscrição.
2 Deve ser gerado o boleto e pago SOMENTE nos caixas do Banco do Brasil. O boleto não pode ser pago em
lotéricas e em caixas eletrônicos de autoatendimento.

Sociais do Governo Federal – Cad-Único, de que trata o Decreto n°6.135, de 26/6/2007.
O PPGS consultará o órgão de isenção gestor do Cad-Único para verificar a veracidade
das informações; desse modo, informação falsa poderá resultar na anulação da
inscrição.
6.

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 – em formato pdf), na qual apresentará os
motivos pelos quais se interessa em cursar a(s) disciplina(s).

7.

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

8.

Maiores informações podem ser obtidas pelo E-mail: ppgsoc.ufpel@gmail.com

9.

Os candidatos que não forem selecionados não serão ressarcidos da taxa de inscrição.

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:
Disciplina: Seminários. Discutindo a modernidade hoje: discursos, desigualdades e
emoções.
Total de vagas: 05
Dia e Horário: Disciplina concentrada: 28 e 29 de agosto de 2018 [18hs].
Local: CEHUS - Rua Cel. Alberto Rosa
Ministrante: Professores: Carmen Marión Llorca e Juan Antonio Roche Cárcel.
Carga Horária/Créditos: 17h/1 crédito.
Ementa: A disciplina será concentrada em quatros aulas, e ministrada pelos professores:
Juan Antonio Roche Cárcel. Doutor em Sociologia. Prof. Titular da Universidade de Alicante;
e, Maria del Carmen Marimón LLorca. Doutora em Filosofia. Profa. Titular da Universidade
de Alicante. Os tópicos abordados serão: El discurso ideológico sobre la lengua en los
medios de comunicación: norma lingüística y norma social en el mundo hispanohablante. La
lengua como instrumento de legitimación: el articulismo lingüístico durante el primer
franquismo (1939-1945). ¿El amor fusiona o desiguala. A propósito de la concepción
femenina del amor" (sociología de las emociones y desigualdad). La creatividad y las
contradicciones sociales y culturales de la Modernidad (lacreatividad como construcción de
la modernidad).
Disciplina: Pesquisa em Ciências Sociais com software quantitativo.
Total de vagas: 03.
Dia e Horário: segunda-feira, das 14hs às 17hs30min [Início: 20/08/2018].
Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa.
Ministrante: Prof. Dr. Pedro Robertt.
Carga Horária/Créditos: 34h/2 créditos.
Ementa: Noções gerais de metodologia da pesquisa quantitativa. Construções e importação
de bases de dados. Manipulação de dados e transformação de bases de dados. Análise de
frequências e cálculo de medidas de tendência central. Tipos de variáveis, tabelas
estatísticas e cálculo de coeficientes de associação. Análise de Regressão e de Correlação.
Análise Fatorial. Elaboração de gráficos e relatórios.
Disciplina: Pesquisa em Ciências Sociais com software qualitativo
Total de vagas: 03

Dia e Horário: segunda-feira, das 14hs às 17h30min. Início [Previsão]: 15/10/2018.
Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa
Ministrante: Prof. Dr. Pedro Robertt
Carga Horária/Créditos: 34h/2 créditos
Ementa: Metodologia de análise qualitativa. Da teoria à empiria e da empiria à teoria.
Debate teórico-metodológico. Métodos tradicionais de análise qualitativa. A introdução de
software de análise qualitativa. O Tutorial do Software. Fontes de informação. Codificação
textual e outros tipos de codificação. Combinações entre pesquisas quantitativa e
qualitativas. Anotações e memos. Criação e exportação de relatórios.
Disciplina: Fundamentos de Sociologia
Total de vagas: 10
Dia e Horário: terça-feira, das 14h às 17h30min. Início 21/08/2018.
Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa
Ministrante: Prof. Dr. Attila Magno e Silva Barbosa.
Carga Horária/Créditos: 34h/2 créditos
Ementa:
A disciplina visa discutir a formação do pensamento sociológico clássico para a
compreensão das sociedades modernas no contexto das transformações econômicas,
política e sociais, promovidas pela emergência das sociedades capitalistas, industriais da
virada dos Séculos XVIII e XIX. Para tal serão abordados os seguintes pontos: o contexto
histórico do aparecimento da sociologia; o materialismo histórico dialético de Karl Marx; o
funcionalismo de Émile Durkheim; e, a sociologia compressiva de Max Weber.
Disciplina: Raça, etnia e desigualdade social no Brasil
Total de vagas: 10
Dia e Horário: seguna-feira, das 14h às 17h30min. Início: 20/08/2018.
Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa
Ministrante: Prof. Dr. Marcus Vinicius Spolle
Carga Horária/Créditos: 68h/4 créditos
Ementa: A disciplina discute a ideia de modernidade, construída pelo pensamento social
brasileiro, a partir do final do século XIX, através do conceito de raça, e a formação da
identidade nacional brasileira, na década de 30 do século XX, utilizando a noção de etnia.
Além disso, também trabalha a reatualização dessa ideia a partir da formação de uma
sociedade de consumo de massas, nos anos 70, e a globalização, a partir dos anos 90,
principalmente, através das teorias pós-colonialistas. A ênfase da disciplina está na
discussão da busca de uma identidade nacional e na construção da ideia de modernidade e
seus reflexos, principalmente a discussão da manutenção das desigualdades sociais e
raciais no Brasil.
Disciplina: Tópicos I: Introdução à sociologia pragmática da crítica
Total de vagas: 10
Dia e Horário: terça-feira, das 9h às 12h30min. Início: 04/09/2018 (periodicidade quinzenal).
Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa
Ministrante: Profa. Thays Mossi
Carga Horária/Créditos: 17h/1 crédito
Ementa: A disciplina tem por objetivo introduzir as construções teóricas de Luc Boltanski e
os posteriores desenvolvimentos da chamada sociologia pragmática da crítica. Inicialmente,
será trabalhada a crítica de Boltanski à sociologia francesa dos anos 1970, e seus usos do
pensamento bourdieusiano. Em seguida, serão abordados três momentos do pensamento
do autor, por meio das obras De la Justification, O novo espírito do capitalismo e De la
critique. Nessas obras, serão observadas as construções conceituais que permitem abordar
empiricamente as noções de crítica, moral e justiça.
Disciplina: Sociologia Econômica
Total de vagas: 10
Dia e Horário: quarta-feira, das 19h às 21h30min. Início: 22/08/2018.
Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa

Ministrante: Profa. Dra. Elaine da Silveira Leite
Carga Horária/Créditos: 68h/4 créditos
Ementa: A disciplina pretende apontar e discutir a principais linhas de pesquisa da
Sociologia Econômica, perpassando pelas seguintes temáticas: (1) introdução ao estudo da
sociologia econômica; (2) a sociologia da vida econômica; (3) o mercado como construção
social; (4) por uma sociologia econômica do consumo; (5) família, gênero.
Disciplina: Sociologia das Cidades
Total de vagas: 10
Dia e Horário: quarta-feira, das 14h às 17h30min. Início: 22/08/2018.
Ministrante: Profa. Dra. Maria Thereza Rosa Ribeiro
Carga Horária/Créditos: 68h/4 créditos
Ementa: A disciplina trata dos processos sociais e políticos que configuram a cidade numa
estrutura de desigualdade e de diferenciação social. A discussão de conceitos, teorias e
interpretações está relacionada à observação da reestruturação das formas de
desenvolvimento das cidades e seu impacto na interação dos atores-cidadãos na sociedade
contemporânea. Com base no referencial teórico-metodológico proposto por alguns autores
propõe-se discutir os vários aspectos do processo contemporâneo de reconfiguração das
cidades que geram situações de desigualdade e diferenciação social. Pretende-se estudar o
processo de segmentação, fragmentação e segregação dos grupos e classes sociais no
espaço urbano, bem como compreender as mudanças das relações sociais
redimensionadas por aspectos políticos, econômicos, tecnológicos e culturais, que ocorrem
no interior dos processos de interação (socialização e sociabilidade) no espaço local
atravessado pela dinâmica de um mundo globalizado.
Disciplina: Perspectiva Sociológicas sobre Estado e Desenvolvimento.
Total de vagas: 10
Dia e Horário: Quinta-feira, das 9hs às 12h30min. Início: 23/08/2018.
Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa
Ministrante: Prof. Dr. Sérgio Botton Barcellos
Carga Horária/Créditos: 68h/4 créditos
Ementa: A disciplina apresenta cinco perspectivas sobre Estado e Desenvolvimento
(inglesa, francesa, alemã, norte-americana e latino-americana). Teorias do Desenvolvimento
na Sociologia. Políticas Públicas. Dinâmicas políticas e atores sociais. Interdependências e
redes sociais. Movimentos Sociais e Estado.
Disciplina: Seminários de História Oral
Total de vagas: 10
Dia e Horário: quinta-feira, das 17h30min às 21hs. Início: 30/08/2018.
Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa - no NDH (térreo, sala 144).
Ministrante: Profa. Dra. Lorena Almeida Gill
Carga Horária/Créditos: 68h/4 créditos
Ementa: A disciplina pretende abordar a História Oral, em seus aspectos teóricos e
metodológicos. Neste sentido trabalhará com questões que incluem a História, a Memória e
a Identidade. Também será enfocada a construção de um projeto de pesquisa que utilize a
história oral como uma das suas metodologias, tendo especial atenção às modalidades
(história oral temática, história oral de vida e tradição oral), elaboração de roteiro, entrevista,
transcrição, questões jurídicas e guarda de acervo.
IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os candidatos selecionados serão comunicados através da página do Programa http://wp.ufpel.edu.br/ppgs/, a partir do dia 20 de agosto de 2018, 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 Sociologia.
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, 01 de julho de 2018.

