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EDITAL Nº 108/2019

SELEÇÃO DE  ESPECIAL (02/2019)

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 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 07 a 09 de agosto de 2019, a
documentação digitalizada listada abaixo deverá ser encaminhada para o e-
mail: ppgsoc.especial@gmail.com até as 18hs do dia 09 de agosto de 2019.

2. Os interessados em cursar disciplinas optativas, como aluno especial do Programa de Pós-graduação em
Sociologia, poderão solicitar inscrição em ATÉ UMA disciplina oferecida no segundo semestre de 2019.

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 Formulário de Inscrição obtido na página do Programa
(http://www.ufpel.edu.br/isp/ppgs/). O formulário de Inscrição (preenchido em formato pdf) deverá ser
acompanhado dos seguintes documentos:a) Cópia Digitalizada do Diploma de Graduação (em formato pdf)
ou atestado de conclusão de Curso que deverá ser substituído no ato de efetivação da matrícula na
disciplina em caso de aprovação (em formato pdf).

b) Cópia Digitalizada Curriculum Vitae (CV Lattes) – (em formato pdf)  

c) Cópia Digitalizada do Histórico Escolar do Curso de Graduação (em formato pdf).

d) Cópia Digitalizada dos seguintes documentos: 1. Carteira de Identidade atualizada de modo que seja possível o
reconhecimento por foto e assinatura. 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) – taxa única, que deve ser feito por GRU, através do
link

 http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp e os dados abaixo indicados:
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            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 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 Formulário 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 disciplina.

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: Raça, etnia e desigualdade social no Brasil.

Total de vagas: 10.

Dia e Horário: segunda-feira, das 14h às 17h30min. Início: 12/08/2019.

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: Perspectiva Sociológicas sobre Estado e Desenvolvimento.

Total de vagas: 10.

Dia e Horário: Terça-feira, das 9hs às 12h30min. Início: 13/08/2019.

Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa.

Ministrante: Prof. Dr. Sérgio Botton Barcellos.
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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: Memória, Identidade e Construção de Narrativas.

Total de vagas: 05.

Dia e Horário: Quarta-feira, das 17hs30min às 21hs Início: 14/08/2019.

Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa.

Ministrante: Profa. Dra. Lorena Gill.

Carga Horária/Créditos: 68h/4 créditos.

Ementa: A disciplina abordará a discussão teórica sobre a memória, a identidade e a construção de narrativas. A
pretensão é a de verificar como as narrativas operam para a organização de uma história de vida, produzindo
sentidos. Serão discutidas a produção das lembranças/esquecimentos e a construção de uma memória social, além
das formas de se realizar entrevistas, a partir das vertentes denominadas de temática, de vida e tradição oral.
Pretende-se discutir também as narrativas biográficas e autobiográficas pensando nas potencialidades da produção
destas fontes para a área das humanas. Por fim, serão enfocados aspectos vinculados à ética, organização e guarda
do material produzido.

 

Disciplina: Empresa, Empresarização e sociedade.

Total de vagas: 05.

Dia e Horário: Quinta-feira, das 19hs às 21h30min. Início: 15/08/2019.

Local: Sala 01, pós-graduação – Campus Anglo.

Ministrante: Prof. Dr. Márcio Silva Rodrigues.

Carga Horária/Créditos: 68h/4 créditos.

Ementa: Empresa e modernidade. A centralidade da empresa. Desnaturalização da empresa. Visões de mundo que
sustentam a ideia de empresa. Relações sociais fundadoras da empresa. Processo de empresarização
(características, reflexos e resistência).

 

Seminários Avançado. Para pensar a teoria social de Florestan Fernandes: ação, ordem, mudança.

Total de vagas: 10.

Dia e Horário: Sexta-feira, das 9hs às 12hs30min. Início: 16/08/2019.

Local: IFISP - Rua Cel. Alberto Rosa.

Ministrante:  Prof. Dr. Lucas Trindade.

Carga Horária/Créditos: 34h/2 créditos.

Ementa: Amparados em Hans Joas e Wolfgang Knöbl, que definem como teoria social concepções mais ou menos
explícitas de ordem, ação e mudança sociais, assim como estimulados pela provocação de Sergio Costa sobre a
produção, em nossas paragens, sempre de uma teoria “por adição”, a despeito da qualidade do procedimento



aditivo, buscaremos as respostas dadas àquelas três questões em uma seleção de textos da obra
de Florestan Fernandes. Interessa-nos discutir se em sua obra é realizada, de fato, uma mera adição teórica de
caráter sintético em diálogo com os clássicos e as ciências sociais do seu tempo ou se emergem elementos de
uma teoria social com traços originais.

 

Disciplina: Fundamentos de Sociologia

Total de vagas: 10.

Dia e Horário: sexta-feira, das 14h às 17h30min. Início 16/08/2019.

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.

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 09 de agosto de 2019, sobre a data e horário de efetivação da matrícula.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

A inscrição neste processo de seleção implica na aceitação plena de todos os termos emitidos nesse Edital.
Os interessados que tiverem sua solicitação deferida e não comparecerem no dia estipulado para matrícula,
não poderão fazê-la em outra data.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em Sociologia.
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.

Notas:

1. Aos alunos regulares de outros PPGs da UFPel é necessário manifestar interesse na disciplina e encaminhar o
formulário de matrícula (formulário 02), com a ciência do orientador (por e-mail). Também, não é necessário
realizar o pagamento da taxa de 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.

 

 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERNANDO DEMARCO, Pró-Reitor, Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 29/07/2019, às 10:12, 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 ELAINE DA SILVEIRA LEITE, Coordenadora de Curso de Pós-
Graduação, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, em 30/08/2019, às 14:09, 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 20/09/2019, às
14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
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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 0632270 e o
código CRC C13BFD9E.

Referência: Processo nº 23110.027996/2019-77 SEI nº 0632270
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