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

Faculdade de Educação 
Programa de Pós-graduação em Educação

 

EDITAL Nº 21/2019

 SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL PPGE 2019/01

 

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 Educação 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 Educação da
UFPel estarão abertas no período de 07e 08 de março de 2019, na Secretaria do Programa (Rua Alberto Rosa, 154, sala 264,
CEP:96010770, Pelotas / RS. Horário de funcionamento da secretaria: 08h – 20h).

 

2. Os interessados em cursar disciplinas obrigatórias e/ou optativas, como aluno especial do Programa de Pós-Graduação em Educação
poderão solicitar inscrição em 01 disciplina oferecida no 1º semestre de 2019. O candidato poderá indicar uma 2ª opção de disciplina.

 

3. Poderão inscrever-se como candidatos os Graduados em qualquer área de conhecimento.

 

4. É obrigatório o preenchimento do Formulário para Inscrição de Aluno Especial obtido na página do
Programa http://www2.ufpel.edu.br/fae/ppge/arquivos/File/documentos_formularios/formulario_2_matricula_alunos_especiais.doc ou
na Secretaria do Programa (Rua Alberto Rosa, 154, sala 264, Pelotas / RS). O requerimento de Inscrição deverá ser acompanhado dos
seguintes documentos:

 

 

a) Fotocópia do Diploma de Graduação ou atestado de conclusão de Curso que deverá ser substituído no ato de efetivação da matrícula.

b) Curriculum Vitae (Modelo CV Lattes) cópia impressa.

c) Fotocópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação.

d) Fotocópias da Carteira de Identidade, CPF

e) Uma fotografia 3x4

f) 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

 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp


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. Os candidatos que não puderem comparecer pessoalmente à Secretaria do Programa poderão se inscrever enviando toda a documentação e o
requerimento de inscrição via Correio (Sedex), desde que seja respeitado a data limite de postagem de 08 de março de 2019, ou se fazer
representar por outra pessoa devidamente autorizada, via procuração. Não serão aceitas as inscrições postadas após essa data.

 

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 na secretaria do Programa (53 32845536, Rua Alberto Rosa, 154, CEP96010770, Pelotas, RS, e-
mail: <ppgeufpel@gmail.com>, horário de funcionamento da secretaria: 08 – 20h.

 

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) S.A. Processos de Normalização e Educação: os infames da história

Dia e Horário: Segunda feira, as 14 horas

Local: Faculdade de Educação (a confirmar)

Ministrante:Prof(ª) Dr(ª). Madalena Klein

Carga horária/créditos: 51/03

 

Ementa:Discute a constituição dos anormais/infames na sociedade brasileira através da leitura de pesquisas genealógicas que apresentam uma
história dos discursos e das práticas institucionais de aproximadamente 500 anos em nosso país. Estabelece um movimento de desnaturalização e
problematização das marcas dos corpos de indivíduos e que os situa em processos de in/exclusão.

 

B) S.A.História da Educação: memória, acervos e impressos.

Dia e Horário: Terça feira, as 08 horas

Local: Faculdade de Educação (a confirmar)

Ministrante: Prof(ª) Dr(ª). Patrícia Weiduschadt

Carga horária/créditos: 51/03

 

Ementa:campo da História da Educação. A investigação no âmbito da História da Educação é auxiliada pelas questões de memória através das
narrativas de sujeitos que podem contribuir na investigação, assim como o modo de trabalhar com acervos e arquivos podem cercar determinados
objetos educativos. Outra fonte importante são os impressos, jornais, revistas, almanaques e literatura que podem problematizar os processos
histórico-educativos. Por isso, a disciplina pretende respaldar os diferentes aspectos teórico metodológicos na formação dos mestrandos e
doutorandos.

 

C) S.A. Estudos em Psicolinguística



Dia e Horário: Terça feira, as 09 horas

Local: Faculdade de Educação (a confirmar)

Ministrante:Prof(ª) Dr(ª). Ana Ruth

Carga horária/créditos: 51/03

 

Ementa:Caracterização da Psicolingüística como campo de estudos da linguagem a da cognição. A aquisição da linguagem. Aspectos da
aquisição/aprendizagem da escrita. Modelos de processamento de leitura.

 

D)S.A. Estudos sobre Currículo

Dia e Horário: Terça feira, as 09 horas

Local: Faculdade de Educação (a confirmar)

Ministrante: Prof Dr. Mauro Del Pino

Carga horária/créditos: 51/03

 

Ementa:Conceito de Currículo e Teoria Curricular. Múltiplas perspectivas sobre o Currículo. Visão histórica do campo no Brasil. Perspectivas
atuais no campo do currículo no Brasil.

 

E) S.A. Poder e soberania: patologias do nosso tempo

Dia e Horário: Terça feira, as 14h horas

Local: Faculdade de Educação (a confirmar)

Ministrante: Prof. Dr. Jovino Pizzi

Carga horária/créditos: 51/03

 

Ementa:(S.A. Poder y soberanía: palorías del nuestro tiempo)

Una propuesta metodológica integrada como ejercicio hermenéutico en el diagnóstico de nuestro tiempo y sus patologías. Topología del poder. El
poder como violencia. La reconstrucción de las patologías en uma era de profundas transformaciones. El télos que alimenta las acciones y los
presupuestos normativos de una ética aplicada. Los espacios de diálogo frente al “necropoder”. La superación de la dicotomía entre El decir y el
hacer.

* Ministrada em Língua Espanhola

 

F) S.A. Educação, arte e filosofia: a pesquisa cartográfica

Dia e Horário: Terça feira, as 14 horas

Local: Faculdade de Educação (a confirmar)

Ministrante: Prof(ª) Dr(ª). Carla Rodrigues

Carga horária/créditos: 51/03

 

Ementa:Trata de enfrentar artística, filosófica e cientificamente o problema metodológico de pesquisar a experiência. Para tal, visa percorrer ideias
que marcam a cartografia como método (Deleuze e Guattari, 2000; Rolnik, 1989), orientadas por uma diretriz ético-estético-política (Guattari,
2000). Também propõe a leitura e o estudo de pesquisas que têm praticado a cartografia, colocando-as lado a lado de alguns procedimentos
estruturados, prescritos por atuais manuais de investigação qualitativa (Gil, 2010) para, desse modo, problematizá-los.

 

G) S.A Paradigmas sociais da educação

Dia e Horário: Terça feira, as 14 horas

Local: Faculdade de Educação (a confirmar)

Ministrante: Prof(ª) Dr(ª). Alvaro Hypólito



Carga horária/créditos: 51/03

 

Ementa:A disciplina pretende discutir alguns dos principais paradigmas, métodos de investigação e temas de análise da Sociologia da Educação.
Nesse sentido, poderão ser desenvolvidos os seguintes itens: 1. Introdução: objeto, problemas e métodos da Sociologia da Educação. 2. Introdução
à obra dos principais autores considerados como paradigmas clássicos da Sociologia: Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Principais
conceitos desses autores e sua influência nas investigações sobre temas educacionais. 3. Principais paradigmas da Sociologia da Educação na
atualidade: as teorias da reprodução, da resistência, a nova sociologia da educação. Críticas realizadas a estas vertentes. 4. Novos temas de análise:
as relações entre classe/gênero/etnia para a compreensão das desigualdades educativas; pós-modernidade e educação; os estudos culturais; estudos
sobre a relação dos estudantes com o saber.

 

H) S.A. Teorias do Currículo e Imagens II

Dia e Horário: Quarta feira, as 14:30 horas

Local: Faculdade de Educação (a confirmar)

Ministrante: Prof(ª) Dr(ª). Maria Cecília

Carga horária/créditos: 51/03

 

Ementa:Estudo de Teorias de Currículo, com base em leitura e debates de textos de referência acercado tema. Análises de imagens: contribuições
para pesquisas em currículos.

 

I) S.A. História das Ideias Pedagógicas I

Dia e Horário: Sexta feira, 09 horas

Local: Faculdade de Educação (a confirmar)

Ministrante: Prof(ª) Dr(ª). Neiva Afonso Oliveira

Carga horária/créditos: 51/03

 

Ementa:Estudo do pensamento educacional e intencionalidades educativas (com destaque para a investigação das origens, desenvolvimento,
impasses etc) presentes na história da humanidade, tomando como referência idéias de autores como Locke, Rousseau, Marx, Durkheim, Dewey,
Paulo Freire e outros a serem selecionados com os participantes do Seminário.

 

J) S.A. Saberes subalternos: epistemologia decolonial

Dia e Horário: Sexta feira, 14 horas

Local: Faculdade de Educação (a confirmar)

Ministrante: Prof(ª) Dr(ª). Aline Accorssi

Carga horária/créditos: 51/03

 

Ementa:Obras seminais sobre os Estudos Pós-Coloniais e Estudos Subalternos. Epistemologia decolonial: geopolítica do conhecimento,
colonialidade do poder e desobediência epistêmica. Contribuições aos estudos feministas. Práticas de pesquisa embasadas na perspectiva
decolonial.

 

K) S.A: Tendências investigativas na formação de professores

Dia e Horário: Quinta e Sexta feira, 14 horas

Local: Faculdade de Educação (a confirmar)

Ministrante: Prof(ª) Dr(ª). Maria Isabel da Cunha

Carga horária/créditos: 51/03

 

Ementa:A formação de professores como campo de conhecimento. A pesquisa sobre formação de professores. Percursos históricos e concepção
de formação. Educação escolarizada e docência. Tendências contemporâneas na formação de professores: concepções teóricas e práticas de



formação. Implicações para os formatos e estratégias de formação

 

IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
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 interessados que tiverem sua solicitação deferida e não comparecerem no dia estipulado para matrícula, não poderão fazê-la em outra

data.
3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação/UFPel
4. 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, 19 de fevereiro de 2018.

 

 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERNANDO DEMARCO, Pró-Reitor, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação,
em 22/02/2019, às 12:29, 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 25/02/2019, às 09:21, 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 ALVARO LUIZ MOREIRA HYPOLITO, Coordenador de Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-
Graduação em Educação, em 26/02/2019, às 08:49, 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 0439247 e o código CRC A3EE8834.

 
Referência: Processo nº 23110.004633/2019-63 SEI nº 0439247

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

