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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 DE RETIFICAÇÃO Nº 6/2018

 

A Universidade Federal de Pelotas em conformidade com o Regimento Strictu Sensu da Pró-
Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e a Coordenação do Curso/Programa de Pós-
Graduação em Antropologia tornam público a alteração do Edital para Exame de Seleção dos
candidatos ao referido Programa, conforme segue:
 
a) Retificação do EDITAL Nº 17/2018
b) No item (ou nos itens) III-d e III-e, onde se lê:

... d) Disciplina: Teorias feministas e estudos de gênero na Antropologia e Arqueologia

Total de vagas: até 4 (quatro) vagas

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

Local: Instituto de Ciências Humanas

Ministrantes: Profa Loredana Ribeiro

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: A disciplina propõe um diálogo entre antropologia, arqueologia e feminismo, abordando
gênero como categoria de análise social a partir de temas como natureza e cultura; etnicidade,
classe e geração; poder; sexualidade. Frisando o gênero enquanto processo social de construção
de sentido, destaca-se a necessidade de submeter também as imbricações entre pessoas e mundo
material ao escrutínio científico, dando visibilidade aos atores inanimados e/ou não materiais na
produção de identidades, na imposição de papeis sociais e na agência de gênero.

e) Disciplina Tópicos Especiais em Antropologia e Arqueologia I – Comunidades do passado e
do presente: diálogos entre a Arqueologia e Antropologia

Total de vagas: até 4 (quatro) vagas

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

Local: Instituto de Ciências Humanas
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Ministrantes: Profª Louise Alfonso

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Propor uma reflexão crítica sobre o papel do arqueólogo e do antropólogo junto às
comunidades do presente. A partir de estudos de casos e de uma abordagem multidisciplinar,
compreender a diversidade de atores interessados no passado, diferentes significados e
interpretações que estes possuem da arqueologia, da antropologia e da cultura material no
presente e perspectivas futuras a partir dos bens patrimoniais ou referências culturais.

, leia-se:

d) Disciplina: Teorias feministas e estudos de gênero na Antropologia e Arqueologia

Total de vagas: até 4 (quatro) vagas

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

Local: Instituto de Ciências Humanas

Ministrantes: Profa Loredana Ribeiro

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: A disciplina propõe um diálogo entre antropologia, arqueologia e feminismo, abordando
gênero como categoria de análise social a partir de temas como natureza e cultura; etnicidade,
classe e geração; poder; sexualidade. Frisando o gênero enquanto processo social de construção
de sentido, destaca-se a necessidade de submeter também as imbricações entre pessoas e mundo
material ao escrutínio científico, dando visibilidade aos atores inanimados e/ou não materiais na
produção de identidades, na imposição de papeis sociais e na agência de gênero.

 

e) Disciplina Tópicos Especiais em Antropologia e Arqueologia I – Cidades e suas Margens:
Trajetos, Percursos e Mapas

Total de vagas: até 4 (quatro) vagas

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

Local: Instituto de Ciências Humanas

Ministrantes: Profª Louise Alfonso

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: A disciplina visa discutir especificidades da abordagem antropológica para o estudo das
cidades, buscando entender apropriações, dinâmicas e tensões do espaços urbanos – e suas
territorialidades – a partir dos conceitos de margens, trajetos, percursos e processos de
gentrificação. Busca, ainda, apresentar e refletir sobre métodos e técnicas de pesquisa associadas
a mapeamentos nas Ciências Humanas, propondo  exercício de campo para a realização de
Mapas pautados em temas e recortes atuais da antropologia urbana.

c) Os demais itens permanecem inalterados.
 
 
Claudia Turra Magni
COORDENADORA DO CURSO
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De acordo:
 
Flavio Fernando Demarco
PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPEL
 
Pedro Rodrigues Curi Hallal
REITOR DA UFPEL

 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL, Reitor, em 28/02/2018,
às 17:34, 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 CLAUDIA TURRA MAGNI, Coordenadora de Curso de Pós-
Graduação, Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Arqueologi, em 01/03/2018, às 19:15,
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 05/03/2018, às 16:15, 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 0060771 e
o código CRC 2589BBB9.

Referência: Processo nº 23110.005443/2018-82 SEI nº 0060771
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