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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 100/2021

 SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL (02/2021)

 

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 Educação tornam público,
para conhecimento, o processo de seleção de candidatos interessados em cursar disciplinas optativas como
aluno especial do referido Programa, cursadas EXCLUSIVAMENTE NA MODALIDADE ONLINE, nos
termos estabelecidos neste Edital.

I - DA INSCRIÇÃO

1. Os interessados em cursar disciplinas optativas, como aluno especial do Programa de Pós-Graduação em
Educação, poderão solicitar inscrição em 01 disciplina oferecida no 2º semestre de 2021.

2. As inscrições para a Seleção para cursar disciplinas optativas como aluno especial do Programa de Pós-
Graduação em Educação da UFPel estarão abertas no período de 26 a 29 de julho de 2021 e devem ser
realizadas exclusivamente mediante o preenchimento do formulário disponível no site do PPGE. Abaixo
está a relação de documentos obrigatórios:

1. Cópia digital do Diploma de Graduação (frente e verso); ou atestado de conclusão de Curso;
2. Cópia digital do Histórico Escolar do Curso de Graduação;
3. Cópia digital da Carteira de Identidade e do CPF;.
4. 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.

5. 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. 

Unidade Gestora (UG): 154047

 Gestão: 15264

 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 da sua página na plataforma institucional
da UFPEL, contendo seus dados institucionais, especialmente, SIAPE e lotação.



06/07/2021 SEI/UFPel - 1348841 - Edital de seleção PRPPGI

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1528361&infra_sist… 2/6

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.

4. As inscrições serão recebidas entre as oito horas do dia 26 de julho e vinte e três horas e cinquenta e
nove minutos do dia 29 de julho de 2021. 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 29 de julho, horário de Brasília, o formulário de inscrições será "encerrado".

5. No dia 5 de agosto de 2021 será publicada, no site do PPGE, a lista dos candidatos contemplados com
uma das vagas oferecidas neste Edital, que já poderão participar das aulas a partir do dia 09 de agosto de
2021.

6. Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se houver pendência sobre
a documentação requerida para a inscrição.

7. Maiores informações podem ser obtidas na e-mail ppgeufpel@gmail.com ou no
site https://wp.ufpel.edu.br/ppge/

 

II - DA SELEÇÃO

Os Docentes do Programa, no ato da seleção, levarão 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: Seminário Avançado de Formação Docente: Saberes e Práticas

Total de vagas: 03

Dia e Horário: segunda-feira, 14h

Responsável: Profª. Dra. Simone Gonçalves

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

Ementa: Levantamento da produção científica acerca do tema, formação de professores. Demarcação
conceitual entre as categorias mais evidenciadas na produção científica brasileira. Histórico e
desenvolvimento dos conceitos/categorias relacionados à epistemologia da prática.

 

b) Disciplina: S.A.: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: MEMÓRIA, ACERVOS E IMPRESSOS

Total de vagas: 05

Dia e Horário: segunda-feira, 14h

Responsável: Profª. Dra. Patrícia Weiduschadt

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

mailto:ppgecmufpel@gmail.com
http://www2.ufpel.edu.br/fae/ppge/
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Ementa: A disciplina pretende refletir os diferentes instrumentos metodológicos utilizados pelos
pesquisadores no 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) Disciplina: S.A.: Estado, currículo e reformas educativas

Total de vagas: 05

Dia e Horário: terça-feira, 14h

Ministrante: Prof. Dr. Álvaro Hypolito

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

Ementa: O seminário aborda o tema do Estado, do Currículo e das reformas educativas. Estuda diferentes
noções e abordagens sobre o Estado, com foco no Estado Social e Estado Gerencial. Analisa as Políticas
Edurcativas e as políticas curriculares, tendo em consideração as reformas e as políticas de
responsabilização. Percorre os principais estudos sobre o tema a fim de problematizar as atuais políticas
educativas, baseadas nas avaliações em larga escala, nos testes padronizados, e nas políticas de
accountability.

 

d) Disciplina: S.A.: Etnografia surrealista e escrita de pesquisa em educação

Total de vagas: 05

Dia e Horário: terça-feira, 14h

Ministrante: Profª. Dra. Denise Bussoletti

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

Ementa: A imaginação Criadora. A experiência Poética. A aventura Surrealista. Escrita de Pesquisa.
Surrealização da Escrita de Pesquisa. Etnografia Surrealista e Educação.

 

e) Disciplina: S.A.: FILOS, EDUC E SOC: REFLEXÕES ACERCA DA BIBLIOG.DE PAULO
FREIRE

Total de vagas: 05

Dia e Horário: quarta-feira, 14h

Ministrante: Profª. Dra. Aline Accorssi

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

Ementa: Filosofia, educação e sociedade - Diferentes leituras e reflexões acerca da biobibliografia de Paulo
Freire Tomando as obras Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia e
Pedagogia da Indignação, o estudo proposto busca localizar/discutir/desenvolver leituras diversas da
Biobibliografia de Paulo Freire, na perspectiva da análise do mundo da educação. Ementa e objetivos:
Estudo das intencionalidades educativas no pensamento de Paulo Freire, buscando entender suas influências



06/07/2021 SEI/UFPel - 1348841 - Edital de seleção PRPPGI

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1528361&infra_sist… 4/6

na educação brasileira. Tendo por base a configuração da escola atual, as concepções e práticas construídas
nos espaços e nos tempos educativos, a práxis político-pedagógica das pessoas envolvidas no processo de
ensino-aprendizagem do PPGE, busca-se, com o AS: Filosofia, educação e sociedade - Diferentes leituras e
reflexões acerca da biobibliografia de Paulo Freire, questionar os pressupostos do processo educativo,
confrontando o projeto “sócio-político, antropológico e pedagógico” e ideologia vigentes com teorias
freirianas que fundamentaram e fundamentam projetos diferenciados e alternativas educacionais tanto no
Brasil como em vários outros Países. Tendo presente o acima indicado, objetiva-se refletir propostas de
construção de um processo pedagógico capaz de, em conjunto com os demais campos do conhecimento,
colaborar na construção da sociedade justa, buscando analisar o papel político-pedagógico dos sujeitos
envolvidos com a educação e participantes da estrutura de produção da sobrevivência humana, especialmente
a função docente no processo de formação humana.

 

f) Disciplina: S.A.: TEORIAS DE CURRÍCULO E IMAGENS I

Total de vagas: 08

Dia e Horário: quarta-feira, 14h30

Responsável: Profª. Dra. Maria Cecília 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.

 

g) Disciplina: S.A.: Estudos de Gênero, Teoria Feminista e Educação

Total de vagas: 04

Dia e Horário: quinta-feira, 14h

Responsável: Profª. Dra. Márcia Alves

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

Ementa: Construção da categoria de gênero, a partir da contribuição da teoria feminista. Apropriação do
conceito de relações sociais de sexo. A participação histórica da mulher nos espaços públicos e privados. A
invisibilidade do trabalho feminino. A maternidade e a conjugalidade na construção da identidade feminina. -
A escola como produtora e reprodutora das identidades de gênero. Nessa perspectiva, serão estudados temas
centrais como: corporeidade, raça, etnia, classe, poder, masculinidades e sexualidade.

 

h) Disciplina: S.A.: Estudos sobre currículo

Total de vagas: 05

Dia e Horário: sexta-feira, 9h

Ministrante: Prof. Dr. Mauro Del Pino

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

Ementa: A disciplina " Estudos sobre Currículo" tem por objetivo analisar alguns estudos contemporâneos
sobre o currículo, discutindo suas contribuições e implicações para a prática e a pesquisa educacional. Mais
especificamente, pretende-se discutir questões relacionadas à prática pedagógica, aos conhecimentos
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escolares, ao ensino e ao trabalho docente, privilegiando as relações entre currículo, cultura, poder e
identidades sociais e culturais desde as perspectivas teórico-metodológicas das teorias críticas e pós-críticas
em educação. Com esse encaminhamento visa-se proporcionar aos estudantes instrumentos de ordem
conceitual e metodológica que facilitem a problematização de seus objetos de investigação relacionados ao
currículo, ao ensino e ao trabalho docente, desde as perspectivas teóricas indicadas.

 

i) Disciplina: S.A.: Consumo da cultura e dispositivos pedagógicos: articulações e efeitos na escola
contemporânea

Total de vagas: 05

Dias e Horários: sexta-feira, 9h

Ministrante: Profª. Dra. Madalena Klein

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

Ementa: As formas contemporâneas de produção de identidades e subjetividades nas relações entre escola e
cultura. Relações entre consumo e patrimônio cultural. Empreendedorismo cultural, movimentos sociais e
racionalidade neoliberal. A escola e seus dispositivos pedagógicos como lócus privilegiado na produção de
cidadãos consumidores, empreendedores e tolerantes

 

j) Disciplina: S.A.: DESCOLONIALIDADE, SABERES OUTROS, EPISTEMOLOGIAS AFRO-
DIASPÓRICAS

Total de vagas: 05

Dias e Horários: sexta-feira, 16h

Ministrante: Profª. Dra. Georgina Lima

Carga horária/créditos: 51h / 03 créditos

Ementa: O Seminário Avançado “Descolonialidade, saberes outros e epistemologias afro-diaspóricas”, tem
por objetivo, desenvolver leituras básicas que abarquem a perspectiva descolonial de forma mais ampla à
emergência de possíveis epistemologias afro-diaspóricas com forte acento nas identidades étnico-raciais e de
gênero decorrentes do processo colonialidade e descolonialidade do ser, poder e saber.

 

IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A lista dos candidatos selecionados será publicada na página do Programa (https://wp.ufpel.edu.br/ppge/) no
dia 05/08/2021.

 

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 serão matriculados automaticamente pela
Secretaria do PPGE, por meio da documentação enviada no ato da inscrição.

3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação.

http://www2.ufpel.edu.br/fae/ppge/
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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, 30 de Junho de 2021.

 

Mauro Augusto Burkert Del Pino

COORDENADOR DO PROGRAMA

De acordo:

 

Flávio Fernando Demarco

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPEL

 

 

Ursula Rosa da Silva

REITORA EM EXERCÍCIO DA UFPEL

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURO AUGUSTO BURKERT DEL PINO, Coordenador de
Curso de Pós-Graduação, em 01/07/2021, às 14:54, 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 e Pós-Graduação, em 05/07/2021, às 15:16, 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 06/07/2021, às
16:53, 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 1348841 e
o código CRC 457A2251.

Referência: Processo nº 23110.018277/2021-80 SEI nº 1348841
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