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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 105/2021

 SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL (2/2021)

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGANT) da Universidade Federal de
Pelotas (UFPel), em conformidade com o Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tornam público, para conhecimento, o processo de seleção de
candidatos/as interessados/as em cursar disciplinas optativas como aluno/a 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/a especial do PPGANT
estarão abertas no período de 19 a 23 de julho de 2021, através do e-mail do Programa de Pós-graduação
em Antropologia: ppgant.ufpeloficial@gmail.com
2. Os/As interessados/as em cursar disciplinas optativas poderão solicitar inscrição em 01 
(uma) disciplina oferecidas no 2º semestre de 2021. Não poderão se inscrever aqueles/as que já tiverem
cursado e obtido a aprovação como aluno/a especial do PPGANT em 2 (duas) disciplinas.
3. As disciplinas serão ministradas de forma virtual (on line) e o endereço eletrônico das salas serão
enviados posteriormente aos/às aprovados/as.
4. Poderão inscrever-se como candidatos/as os/as Graduados/as em Antropologia, Arqueologia ou outros
de graduação em áreas afins, a critério do Colegiado do PPGANT.
5. É obrigatório o preenchimento do Requerimento de Inscrição disponível na página do Programa (
http://wp.ufpel.edu.br/ppgant ). O requerimento de Inscrição deverá ser acompanhado dos seguintes
documentos: 
a) Cópia do Diploma de Graduação ou atestado de conclusão de Curso em PDF. 
b) Link para o Curriculum Vitae (CV Lattes) 
c) Cópias da Carteira de Identidade, do CPF, do Título de Eleitor, do Certificado de Reservista (quando
cabível) e da Certidão de Nascimento ou Casamento em caso de mudança do nome, todos em PDF.
6. Juntamente com o Requerimento de Inscrição, o/a candidato/a deverá apresentar uma carta de intenções
em PDF (máximo de duas páginas, digitadas em espaçamento simples, fonte Times New Roman, corpo
12, papel A4, margens 2,5 cm), 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. Todos os documentos deverão ser encaminhados ao e-mail indicado no item 1, contendo no Assunto do
e-mail o que se segue: “Aluno/a Especial 2021” e o nome completo do/a candidato/a.
8. Nenhum/a candidato/a poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se houver pendência
acerca da documentação requerida para a inscrição.
9. Em função do panorama de pandemia de Covid-19 não será cobrada nenhuma taxa de inscrição.
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10. Maiores informações podem ser obtidas na secretaria do Programa pelo e-mail:
ppgant.ufpeloficial@gmail.com
 
II - DA SELEÇÃO
O Colegiado do PPGANT, no ato da seleção, levará em consideração os motivos apresentados na carta de
intenções e as ações profissionais do/a candidato/a frente aos conteúdos das disciplinas.
 
III - DAS VAGAS
Tratando-se das disciplinas e das vagas, coloca-se a seguinte disponibilidade:
Antropologia da Alimentação
Código: 1678113 
Professora: Renata Menasche e Carmen Janaina Batista Machado 
Vagas: 
     – Aluno/a Especial (sem vínculo institucional): até 1 (uma);
     – Aluno/a Especial (pós-graduação externo): 16 (dezesseis). 
Dia e Horário: sexta-feira, 13 horas e 30 minutos 
Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos 
Ementa: Estudo de teorias e abordagens pertinentes à prática da investigação antropológica dos fenômenos
socioculturais relacionados à alimentação. Tomando como objeto de análise as injunções entre
alimentação e cultura, esta disciplina se propõe a subsidiar projetos, análises e reflexões pertinentes a
temas associados aos saberes e práticas da alimentação.
 
Etnoarqueologia
Código: 1670097 
Professor: Gustavo Peretti Wagner 
Vagas: 
     – Aluno/a Especial (sem vínculo institucional): até 3 (três); 
     – Aluno/a Especial (pós-graduação externo): até 3 (três). 
Dia e Horário: quinta-feira, 13 horas e 30 minutos 
Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos 
Ementa: Origens e desenvolvimento da Etnoarqueologia no âmbito da 
Arqueologia Mundial. Métodos e teorias em Etnoarqueologia. Etnoarqueologia, cultura material,
observação participante e formação do registro arqueológico. Etnoarqueologia, histórico-culturalismo,
processualismo e pós-processualismo. Etnoarqueologia, Etnologia e teoria antropológica. Cultura material,
etnicidade e territórios étnicos. Etnoarqueologia no Brasil.
 
Etnologia Ameríndia: Mitologia, Narrativa e Território
Código: 1678107 
Professor: Rogério Reus Gonçalves da Rosa 
Vagas: 
     – Aluno/a Especial (sem vínculo institucional): até 4 (quatro); 
     – Aluno/a Especial (pós-graduação externo): até 4 (quatro). 
Dia e Horário: quarta-feira, 8 horas 
Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos 
Ementa: A disciplina abordará aspectos teóricos e metodológicos acerca de narrativa, pensamento
mitológico, história, crônica genealógica, ritual, alteridade, território, origem dos coletivos ameríndios.
 
Identidade, Alteridade e Reciprocidade
Código: 1678108 
Professora: Rosane Aparecida Rubert 
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Vagas: 
     – Aluno/a Especial (sem vínculo institucional): até 2 (duas); 
     – Aluno/a Especial (pós-graduação externo): até 1 (uma). 
Dia e Horário: quinta-feira, 13 horas e 30minutos 
Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos 
Ementa: Discussão das noções de identidade, sociabilidade e alteridade, enfatizando a dinâmica das
dimensões simbólica e sociológica. Conceituação de identidade em seus aspectos emblemáticos,
contrastivos e valor. Individualismo e 
holismo. Noção de pessoa, cultura de classes trabalhadoras urbanas. Projeto, identidade e papéis sociais.
Conceituação de sociabilidade. Sociabilidade e moderno estilo de vida em Simmel. Intimidade, solidão,
despossessão subjetiva e violência. Mediação e redes sociais. Sociabilidade e reciprocidade. O estudo do
outro, diferença e pertencimento. Pontos de vista ocidental versus ameríndio. Alteridade íntima.
 
Objetos de Identidade e Criação de Territórios Tradicionais
Código: 1678114 
Professor: Claudio Baptista Carle 
Vagas: 
     – Aluno/a Especial (sem vínculo institucional): até 5 (cinco); 
     – Aluno/a Especial (pós-graduação externo): até 5 (cinco). 
Dia e Horário: terça-feira, 8 horas 
Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos 
Ementa: Estudo da cultura material evidenciando os objetos como suportes da identidade e memória das
populações tradicionais que constituem e demarcam territorialidades.
 
Tópico Especial I em Antropologia (Antropologia Urbana)
Código: D000917 
Professor: Francisco Luiz Pereira da Silva Neto 
Vagas: 
     – Aluno/a Especial (sem vínculo institucional): até 2 (duas); 
     – Aluno/a Especial (pós-graduação externo): até 4 (quatro). 
Dia e Horário: sexta-feira, 13 horas e 30 minutos 
Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos 
Ementa: A partir da discussão de modelos teóricos da Antropologia, bem como de técnicas relacionadas à
observação etnográfica, buscaremos estabelecer categorias de análise para a identificação e o estudo de
formas contemporâneas da dinâmica cultural urbana. Neste sentido, partiremos de uma revisão teórica
sobre a constituição do campo da Antropologia Urbana, concentrando esforços em apresentar novos
desafios, temas e estratégias metodológicas impostas diante do desafio de tomar as cidades como lócus de
pesquisas antropológicas.
 
Tópico Especial I em Antropologia e Arqueologia (Cidades e suas Margens: Trajetos, Percursos e
Mapas)
Código: D000915 
Professora: Louise Prado Alfonso 
Vagas: 
     – Aluno/a Especial (sem vínculo institucional): até 5 (cinco); 
     – Aluno/a Especial (pós-graduação externo): até 10 (dez). 
Dia e Horário: terça-feira, 18 horas 50 minutos 
Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos 
Ementa: A disciplina visa discutir especificidades da abordagem antropológica para o estudo das cidades,
buscando entender apropriações, dinâmicas e tensões dos espaços urbanos – e suas territorialidades – a
partir dos conceitos de margens, trajetos, percursos e processos de gentrificação. Busca, ainda, apresentar
e refletir sobre métodos e técnicas de pesquisa associadas a mapeamentos nas Ciências Humanas,
propondo um exercício de campo para a realização de cartografias pautadas em temas e recortes atuais da
antropologia urbana.
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Tópicos Especiais de Antropologia e Arqueologia II (Bioarqueologia)
Código: 1670095 
Professor: Danilo Vicensotto Bernardo 
Vagas: 
     – Aluno/a Especial (sem vínculo institucional): até 5 (cinco); 
     – Aluno/a Especial (pós-graduação externo): até 5 (cinco). 
Dia e Horário: quarta-feira, 18 horas 50 minutos 
Carga horária/créditos: 60 horas / 4 créditos 
Ementa: A disciplina apresentará uma abrangente síntese teórico-metodológica do que foi desenvolvido no
campo desta emergente linha de pesquisa. Identificação osteológica humana, caracterização e
contextualização de séries de estudo, investigação e interpretação de paleopatologias, condições
fisiológicas, crescimento de estrutura óssea e dentária, processos de envelhecimento e distâncias
biológicas serão os temas desenvolvidos, utilizando-se de abordagens biológico-evolutivas aplicáveis à
Antropologia Biológica e à Arqueologia. Conteúdos: Introdução à Bioarqueologia, Introdução à
Osteologia, Osteologia Humana I: Crânio, Osteologia Humana II: Pós-Crânio, Anatomia e antropologia
dentária, Osteometria: Aplicações em Bioarqueologia, Afinidades morfológicas e biodistâncias, Processos
tafonômicos e alterações peri e post mortem, Inferências de dieta e qualidade de vida: a lógica dos
marcadores bioarqueológicos, Alterações bioculturais da morfologia óssea e dentária, Paleodemografia e
Paradoxo Osteológico, Arqueologia das Práticas Mortuárias, Introdução à Arqueologia e Antropologia
Forenses, Principais marcadores antropológicos com exceção dos vestígios osteológicos, Bioarqueologia
da Modernização.
 
IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os/As candidatos/as selecionados/as serão comunicados por e-mail e/ou através da página do PPGANT
(https://wp.ufpel.edu.br/ppgant/) e/ou no portal da UFPel (http://www.ufpel.edu.br ), sobre a data e o
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 PPGANT. 
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.
 
                                                                                                                                                                           

 Pelotas, 05 de julho de 2021.
 

  Rogério Reus Gonçalves da Rosa
Coordenador do PPG em Antropologia

 

De acordo:

 

 

  ___________________________________

Flávio Fernando Demarco

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 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 e Pós-Graduação, em 06/07/2021, às 17:53, 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 ROGERIO REUS GONCALVES DA ROSA, Coordenador de
Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, em 06/07/2021, às 19:31,
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 07/07/2021, às
15:12, 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 1353814 e
o código CRC 0804A084.
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