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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 Nº 19/2021

 SELEÇÃO DE ALUNO OU ESPECIAL (1/2021)

 

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 Antropologia 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. As inscrições ao Exame de Seleção para cursar disciplinas obrigatórias e/ou optativas como aluno especial
do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPel estarão abertas no período de 24/02/2021 a
01/03/2021, através do e-mail do Programa de Pós-graduação em Antropologia:
ppgant.ufpeloficial@gmail.com

2. Os interessados em cursar disciplinas obrigatórias e/ou optativas, como aluno especial do Programa de
Pós-Graduação em Antropologia, poderão solicitar inscrição em 01 disciplina (s) oferecidas no 1º
semestre de 2021. Não poderão se inscrever aqueles/as que já tiverem cursado 8 créditos como aluno/a
especial neste programa.

3. Poderão inscrever-se como candidatos os Graduados em Antropologia, Arqueologia ou outros, a critério
da Coordenação do Programa.

4. É obrigatório o preenchimento do Formulário para inscrição de aluno em Regime Especial obtido na
página do Programa https://wp.ufpel.edu.br/ppgant/documentos. 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) Link para o Curriculum Vitae (CV Lattes)

d) Fotocópias da Carteira de Identidade, CPF, do Título de Eleitor, do Certificado de Reservista e da Certidão de
Nascimento ou Casamento em caso de mudança do nome.

5. Juntamente com o Requerimento de Inscrição o candidato deverá apresentar uma carta de intenções em
PDF (máximo com duas páginas, digitadas em espaço dois, fonte Times New Roman, corpo 12, papel A4,

https://wp.ufpel.edu.br/ppgant/documentos
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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. Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se houver pendência sobre
a documentação requerida para a inscrição.

7. Em função do panorama de pandemia de Covid-19 não será cobrada nenhuma taxa de inscrição.

8. Maiores informações podem ser obtidas na secretaria do Programa e-mail:
ppgant.ufpeloficial@gmail.com.

 

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) Disciplina: Teoria Arqueológica I

Ministrante: Pedro Luís Machado Sanches e Rafael Milheira

Código: 1678095

Total de vagas: até 05 (cinco) vagas

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

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: História das teorias arqueológicas clássicas, com ênfase nos critérios de institucionalização da
disciplina na Europa e nas Américas. Arqueologia Histórico-cultural. Nova Arqueologia ou Arqueologia
Processual. Arqueologia Social Latino-americana. Arqueologia Pós-Processual. Arqueologia Brasileira.

 

b) Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS DE ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA II: Família e
parentesco

Ministrante: Louise Prado Alfonso

Código: 1670095

Total de vagas: até 10 (dez) vagas

Dia e Horário: segunda-feira, 19 horas

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos
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Ementa: Discussão de autores clássicos e contemporâneos sobre as relações entre família e parentesco. O estudo
da família se dará conforme ótica relativizadora, observando os novos arranjos familiares na contemporaneidade.
Ainda será dado enfoque a questões relacionadas à comunidade LGBTQIA+.

 

c) Disciplina: Teoria Arqueológica II

Ministrante: Loredana Ribeiro

Código: 1678096

Total de vagas: até 05 (cinco) vagas

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

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Epistemologia da Arqueologia, com ênfase na história do pensamento arqueológico contemporâneo, e
aspectos convergentes e divergentes das distintas teorias arqueológicas. Hermenêutica das linhas de pesquisa
contemporâneas da Arqueologia, tais como: Arqueologia e poder, Arqueologia de gênero, Arqueologia pós-
colonial, Arqueologia das coisas e Arqueologia e os usos do passado.

 

d) Disciplina: Antropologia e Imagem

Ministrante: Cláudia Turra Magni

Código: 1678100

Total de vagas: até 05 (cinco) vagas

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

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Antropologia, imagem e o uso de recursos visuais e audiovisuais como método de pesquisa integrado à
investigação dos fenômenos humanos. Investigação antropológica dos processos, técnicas e significados da
produção imagética nas culturas pesquisadas.

 

e) Disciplina: Etnologia Ameríndia das Terras Baixas da América do Sul

Ministrante: Rogério Rosa

Código: 1678106

Total de vagas: até 05 (cinco) vagas

Dia e Horário: quarta-feira, 9 horas

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Estudo de populações ameríndias, com atenção etnográfica voltada para as Terras Baixas da América
do Sul. Enfoque tanto teórico-etnográfico, através do estudo de trabalhos monográficos e artigos a respeito de
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grupos étnicos específicos, quanto metodológico, através das diversas etapas e objetivos que a pesquisa
etnológica congrega, como: organização social e parentesco, história, cosmologia, concepção, corpo e saúde,
categoria de pessoa e a inter-relação com outros grupos e com a sociedade regional. Refletir criticamente sobre a
construção do imaginário relacionado às populações ameríndias, ultrapassando fronteiras nacionais e de
conhecimento e a formação de políticas de Estado para essas populações.

 

f) Disciplina: Populações Indígenas Pré-coloniais do Litoral e Pampa Sul-brasileiro

Ministrante: Rafael Milheira e Gustavo Wagner

Código: 1678104

Total de vagas: até 05 (cinco) vagas

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

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: As macro-regiões do litoral sul, Pampa e serra como parte dos atuais territórios do Sul do Brasil,
Uruguai e Argentina. Origens do povoamento, sociodiversidade, contatos, mudança cultural, complexidade
social e territórios entre populações indígenas pré-coloniais que se estabeleceram no litoral e Pampa sul-
brasileiro. Povos indígenas às vésperas do início dos contatos interétnicos com os conquistadores europeus.

 

g) Disciplina: Antropologia e Meio Ambiente

Ministrantes: Flávia Rieth e Adriana Penafiel

Código: 1678118

Total de vagas: até 05 (cinco) vagas

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

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Relação sociedade, cultura e natureza, culturas-naturezas. Processos de (des/re) territorialização em
tempos de globalização. A sociedade de risco e o movimento por justiça ambiental. Ecologia política.
Modernidade ecológica e (in) sustentabilidade. Populações “tradicionais”, saberes sensíveis e conflitos
ambientais. 
Reflexão em torno da relação entre sociedade, cultura e natureza, a partir da contribuição da ecologia política, da
teoria social contemporânea e da teoria das territorialidades. Enfoque sobre a diversidade sociocultural de grupos
e/ou comunidades a partir da problematização de questões e gestões ambientais no âmbito de processos políticos
históricos e sociais singulares.

 

h) Disciplina: Teoria antropológica I

Ministrantes: Claudia Turra Magni e Rafael Silva Noleto

Código: 1678093
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Total de vagas:  até 05 (cinco) vagas

Dia e Horário: quinta-feira, 9h

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Apresentar o contexto histórico do surgimento da Antropologia como disciplina científica. Estudar a
consolidação teórica da disciplina através da influência de suas escolas de pensamento tradicionais: a americana,
a inglesa e a francesa.

 

i) Disciplina: TÓPICO ESPECIAL EM ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA: Memória e Imaginário

Ministrante: Cláudio Baptista Carle e Lori Altmann

Código: D000915

Total de vagas: até 05 (cinco) vagas

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

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Interpretação acerca das representações das apropriações simbólicas realizadas pelos coletivos
contemporâneos, através das noções de imaginário, memória, sociabilidade, entre outras.

 

j) Disciplina: TÓPICO ESPECIAL I EM ARQUEOLOGIA: Arqueologia da Paisagem

Ministrantes: Rafael Corteletti e Rafael Milheira

Código: D000916

Total de vagas: até 05 (cinco) vagas

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

Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Estudo e discussão sobre o conceito de paisagem na Arqueologia, desde um ponto de vista histórico, a
partir da ideia de paisagem como ambiente, sistema, espaço, lugar, território, experiência, método e história de
longa duração. Estudar diferentes formas de como abordar o tema da paisagem na Arqueologia, através de uma
perspectiva analítica, experienciando e descrevendo.

 

k) Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS I EM ANTROPOLOGIA: Antropologia, bichos e plantas

Ministrantes: Graciela Froehlich e Renata Menasche 

Código: D000917

Total de vagas: até 05 (cinco) vagas

Dia e Horário: sexta-feira, 13 horas 30 minutos
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Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos

Ementa: Na interface com os estudos da antropologia da ciência e da tecnologia, bem como da etnologia
indígena, um corpo de pesquisas tem se ocupado das relações mantidas entre animais, plantas e outros não
humanos com os quais partilhamos existências. Seus debates tocam de modo central as relações entre naturezas
e culturas, reportando instabilidades e controvérsias por elas suscitadas. Ademais, colocam desafios à
antropologia, especialmente às dicotomias entre sujeitos e objetos e aos grandes divisores entre “nós” e “eles”. A
presente disciplina tem por objetivo realizar uma introdução ao tema e refletir sobre as perguntas centrais e o
ferramental analítico desenvolvido para pensar conexões entre humanos, animais e plantas. Fungos, bactérias e
leveduras também configuram tópicos nesta conversa. Mediante a leitura e discussão de textos, sobretudo de
caráter etnográfico, serão focalizados temas tais como agência, intersubjetividade, interespecificidade,
relacionalidades e espécies companheiras. A bibliografia sugerida busca inspirar pesquisas futuras, sugerindo
caminhos e propostas de abordagem sobre o tema.

 

IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Os candidatos selecionados serão comunicados por e-mail, telefone e/ou através da página do Programa, 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 casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em Antropologia.
c. 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.
d. Em função do cenário de pandemia, os cursos poderão ser oferecidos em formato remoto ou presencial,

conforme o calendário acadêmico e as orientações da gestão central da UFPEL.

 

Pelotas, 17 de fevereiro de 2021.

 

RAFAEL GUEDES MILHEIRA

COORDENADOR DOPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA

 

 

de acordo:

 

______________________________________________________

FLÁVIO FERNANDO DEMARCO
PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DA UFPEL
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___________________________________

URSULA ROSA DA SILVA
REITORA EM EXERCÍCIO DA UFPEL

 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERNANDO DEMARCO, Pró-Reitor, Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 18/02/2021, às 09:56, 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 RAFAEL GUEDES MILHEIRA, Coordenador de Curso de Pós-
Graduação, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, em 18/02/2021, às 10:26, 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 URSULA ROSA DA SILVA, Vice-Reitora, em 18/02/2021, às
16:36, 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 1206227 e o
código CRC B93177A5.

Referência: Processo nº 23110.003816/2021-86 SEI nº 1206227

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
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