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

Faculdade de Educação
Programa de Pós-Graduação em Educação

 

EDITAL Nº 31/2020

 SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL (01/2020)

 

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 obrigatórias e/ou
optativas como aluno especial do referido Programa, nos termos estabelecidos neste Edital.

 

I - DA INSCRIÇÃO

1. 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 2020.

2. As inscrições ao Exame de Seleção para cursar disciplinas obrigatórias e/ou optativas como aluno especial
do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPel estarão abertas no período de 10 a 11 de março de
2020 e devem ser realizadas exclusivamente mediante o envio de mensagem de e-mail para
selecaoppgefae@gmail.com, tendo como anexo toda a documentação necessária (são 7 documentos), cada
documento em um arquivo separado, no formato pdf. Avalie o tamanho do arquivo verificando em
"propriedades do arquivo").

1. Requerimento de Inscrição preenchido, obtido na página do Programa
(http://www2.ufpel.edu.br/fae/ppge/arquivos/File/Matricula_Aluno_Especial.doc); 

2. Cópia digital do Diploma de Graduação; ou atestado de conclusão de Curso (que deverá ser substituído
no ato de efetivação da matrícula);

3. Cópia digital do Histórico Escolar do Curso de Graduação;
4. Cópia digital da Carteira de Identidade, do CPF, do Título de Eleitor, do Certificado de Reservista e da

Certidão de Casamento, em caso de mudança do nome;
5. Uma fotografia digital 3x4.
6. Carta de intenções (máximo de duas páginas, digitadas em espaço dois, fonte Times New Roman,

corpo 12, papel A4, margens 2,5 cm, assinada pelo candidato e digitalizada no formato pdf), na
qual apresentará os motivos pelos quais se interessa em cursar a disciplina. Podem ser anexados
documentos que comprovem o(s) motivo(s) exposto(s) na carta de intenções.

7. Cópia digital do comprovante de pagamento da taxa de inscrição do processo seletivo, no valor 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, utilizando os dados abaixo
indicados. O comprovante original do pagamento da taxa de inscrição deve ser entregue na secretaria
do PPGE para a realização da matrícula.

Unidade Gestora (UG): 154047

 Gestão: 15264
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 Código de Recolhimento: 28911-6

OBS.: a) Os servidores da UFPel (docentes e técnicos administrativos) 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). Para comprovação, basta anexar uma cópia de seu contracheque em substituição ao
comprovante de pagamento.

b) Haverá isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição para o candidato que se declarar membro de
família de baixa renda no ato do envio do e-mail de inscrição e estiver regularmente inscrito no CadÚnico.

3. As inscrições serão recebidas entre as oito horas do dia 10 de março e vinte e três horas e cinqüenta e
nove minutos do dia 11 de março de 2020. É de responsabilidade do candidato evitar o excesso de tráfego
de mensagens e demoras de upload decorrentes de acúmulo de inscrições feitas no fim do prazo.
Exatamente às 23h59 do dia 11 de março, horário de Brasília, o endereço de e-mail para a inscrição será
"encerrado".

4. A mensagem de solicitação de inscrição deve ter um formato padrão:

Eu, (preencha seu nome completo), declaro que tenho ciência dos termos do Edital de Seleção ao Programa
de Pós-Graduação em Educação (PPGE-UFPel) e mediante esta mensagem, que contém toda a
documentação necessária anexada, solicito a minha inscrição no processo seletivo para aluno especial
2020/1.

5. Os nomes dos arquivos devem sempre ser compostos do primeiro nome do Candidato, seguido da
especificação do documento a que se refere:

 Nome_Inscrição.pdf: Requerimento de Inscrição devidamente preenchido
(http://www2.ufpel.edu.br/fae/ppge/arquivos/File/Matricula_Aluno_Especial.doc);
 Nome_Diploma.pdf: Cópia digital do Diploma de Graduação; ou atestado de conclusão de Curso (que
deverá ser substituído no ato de efetivação da matrícula);
 Nome_Histórico.pdf: Cópia digital do Histórico Escolar do Curso de Graduação;
 Nome_Documentos.pdf: Cópia digital da Carteira de Identidade, do CPF, do Título de Eleitor, do
Certificado de Reservista e da Certidão de Casamento, em caso de mudança do nome;
 Nome_Foto.pdf: Uma fotografia digital 3x4,
 Nome_Carta.pdf: Carta de intenções, na qual o candidato apresentará os motivos pelos quais se
interessa em cursar a disciplina.
Nome_Taxa.pdf: Cópia digital da GRU com o comprovante do pagamento da taxa de inscrição.

Obs.: Será encaminhado, aos candidatos, e-mail confirmando o recebimento do pedido de inscrição, num
prazo de 2 dias úteis.

6. Até as 18hs do dia 13 de março de 2020 será publicada, no site do PPGE, a homologação das
inscrições dos candidatos que tiverem atendido aos requisitos necessários para a participação no processo
seletivo.

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 (Rua Cel. Alberto Rosa, 154 –
Secretaria Unificada - CEP 96010-770 – Pelotas, RS – Telefone: (53) 3284-5536 – e-
mail ppgeufpel@gmail.com. Horário de expediente: segunda à sexta, das 08h às 11h30) ou no
site http://www2.ufpel.edu.br/fae/ppge/

 

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.

mailto:ppgecmufpel@gmail.com
http://www2.ufpel.edu.br/fae/ppge/
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III - DAS VAGAS

As vagas oferecidas para alunos especiais são decorrentes do não preenchimento pelos alunos regulares e
estão assim disponibilizadas:

 

a) Disciplina: S.A.: História da Educação do Rio Grande do Sul e Pelotas

Total de vagas: 05

Dia e Horário: Terça-feira, das 09h - 12h

Local: CEHUS

Responsável: Prof. Dr. Eduardo Arriada

Carga horária/créditos: 51h.a / 03 créditos

Ementa: Metodologia da pesquisa em acervos históricos – arquivos, bibliotecas, institutos históricos,
coleções de jornais, etc. . Formas de arquivamento . O acervo documental sobre educação em Pelotas .
Gênese e constituição das redes de ensino em Pelotas . Principais concepções ideológicas sobre educação
vigentes em Pelotas no século XIX

 

b) Disciplina: S.A.: Infância e Formação de Professores: Fundamentos Filosóficos e
Socioantropológicos

Total de vagas: 05

Dia e Horário: Terça-feira, das 9h às 12h

Local: CEHUS

Responsável: Profª. Dra. Maiane Ourique

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

Ementa: Infância e Formação de Professores. Cuidado e educação das infâncias. Qualidade e participação.
Dimensões da docência, da prática pedagógica e da ação educativa.

 

c) Disciplina: S.A.: Cultura, Colonialidade e Pedagogias

Total de vagas: 05

Dia e Horário: Terça-feira, das 9h às 12h

Local: A definir

Ministrante: Profª. Dra. Georgina Helena Lima Nunes

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

Ementa: Concepções de cultura a partir de perspectivas históricas,   sociológicas e antropológicas.
Colonialidade e hierarquias étnico-culturais. Diversidade e Diferença Cultural. Hibridismo e sincretismos
culturais . Movimentos Sociais e Cultura . Multiculturalismos.  Interculturalidades .  Pedagogias e Cultura.
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d) Disciplina: S.A.: Narrativas Populares: O Empobrecimento da Experiência e Arte de Contar
Histórias

Total de vagas: 05

Dia e Horário: Terça-feira, das 14h às 17h

Local: CEHUS

Ministrante: Profª. Dra. Denise Marcos Bussoletti

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

Ementa: Aborda as narrativas populares no contexto da problematização formulada por Walter Benjamin do
empobrecimento da experiência e da perda da capacidade em contar histórias; Focaliza as narrativas na
relação com a memória contextualizando a história como narração; Estabelece os saberes populares como
foco e fonte de uma narrativa de resistência à barbárie capitalista e os necessários desafios impostos a
Educação na contemporaneidade.

 

e) Disciplina: S.A.: Teorias de Currículo e Imagens I

Total de vagas: 05

Dia e Horário: Quarta-feira, das 14h30min às 17h30min

Local: CEHUS

Ministrante: Profª. Dra. Maria Cecilia Lorea Leite

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

Ementa: Exame de teorias de Currículo, mediante leitura e debate de textos de referência sobre o tema.
Análise de pesquisas sobre Currículo. Análise de Imagens como elemento de estudo do Currículo.

 

f) Disciplina: S.A.: Discurso e Modos de Subjetivação I

Total de vagas: 05

Dia e Horário: Quinta-feira, das 14h às 17h

Local: A definir

Responsável: Profª. Dra. Maria Manuela Alves Garcia

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

Ementa:  Tem-se como tema a noção de discurso nas investigações de Michel Foucault e suas implicações
teórico-metodológicas no campo da pedagogia, do currículo e da pesquisa educacional, enfocando
especialmente as relações com os modos de subjetivação ou o campo da ética. Pretende-se uma aproximação
conceitual do termo na obra de Michel Foucault e sua problematização e usos no campo dos estudos sobre a
constituição do sujeito no interior de dispositivos como a escolarização e as pedagogias modernas e pós-
modernas.
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g) Disciplina: S.A.: Epistemologias Feministas Descoloniais para Pensar a Educação II

Total de vagas: 05

Dia e Horário: Quinta-feira, das 14h às 17h

Local: CEHUS

Responsável: Profª. Dra. Marcia Alves da Silva

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

Ementa:  A disciplina Epistemologias Feministas Descoloniais para Pensar a Educação II pretende
desenvolver estudos de autorxs e obras importantes na construção do campo feminista descolonial, em
diálogo com a educação. A intenção é realizar uma aproximação com estudos descoloniais que contribuam
para a necessária construção desse campo de estudos na área de educação e do feminismo.

 

h) Disciplina: S.A.: Estudos sobre Currículo: Identidades e Diferenças

Total de vagas: 05

Dia e Horário: Quinta-feira, das 19h às 22h

Local: CEHUS

Responsável: Profª. Dra. Madalena Klein

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

Ementa:  O seminário tem como objetivo discutir os conceitos de identidade e de diferença, bem como suas
implicações curriculares, entendendo que hoje, mais do que distribuir e/ou produzir conhecimento, o
currículo concorre ativamente para a criação de identidades sociais e culturais.

 

i) Disciplina: S.A.: História das Ideias Pedagógicas I

Total de vagas: 05

Dia e Horário: Sexta-feira, das 9h às 12h

Local: CEHUS

Ministrante: Profª. Dra. Neiva Afonso Oliveira

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

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) Disciplina: S.A.: Tendências Investigativas na Formação de Professores (Disciplina Intensiva)

Total de vagas: 05

Dias e Horários: Dias 19/03; 20/03; 16/04; 17/04; 21/05; 22/05; 18/06; 19/06; 09/07. - Turno Tarde



05/03/2020 SEI/UFPel - 0880175 - Edital de seleção PRPPGI

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1009310&infra_sist… 6/7

Local: A definir

Ministrante: Profª. Dra. Maria Isabel da Cunha

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

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

A lista dos candidatos selecionados será publicada na página do Programa
(http://www2.ufpel.edu.br/fae/ppge/) no dia 14/03/2020.

 

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 Ensino de
Ciências e Matemática.

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, 27 de Fevereiro de 2020.

 

Álvaro Luiz Moreira Hypolito

COORDENADOR DO PROGRAMA

De acordo:

 

Flávio Fernando Demarco

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPEL

 

Pedro Rodrigues Curi Hallal

REITOR DA UFPEL

 

http://www2.ufpel.edu.br/fae/ppge/
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Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERNANDO DEMARCO, Pró-Reitor, Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 02/03/2020, às 09:39, 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, Professor do
Magistério Superior/Assoc./Tit., em 04/03/2020, às 11:53, 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 LUIS ISAIAS CENTENO DO AMARAL, Vice-Reitor, em
05/03/2020, às 12:43, 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 0880175 e
o código CRC 5522CBEC.

Referência: Processo nº 23110.004618/2020-59 SEI nº 0880175

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

