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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 131/2021

 SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL (2021/2)

DISCIPLINA SEMINÁRIO ESPECIAL I

(ANTROPOLOGIA DAS EMOÇÕES E DOS SENTIDOS)

 

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 a disciplina optativa Seminário Especial I (Antropologia das
Emoções e dos Sentidos) como aluno/a especial do referido Programa, nos termos estabelecidos neste
Edital.
 
I - DA INSCRIÇÃO

1. As inscrições ao Exame de Seleção para cursar a disciplina optativa Seminário Especial I
(Antropologia das Emoções e dos Sentidos) como aluno/a especial do PPGANT estarão abertas no
período de 21 de setembro a 05 de outubro de 2021, através do e-mail do Programa de Pós-
graduação em Antropologia: ppgant.ufpeloficial@gmail.com

2. 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 da sala será
enviado 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

http://wp.ufpel.edu.br/ppgant
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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 Antropologia Emoções” 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.
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 da disciplina.
 
III - DAS VAGAS
Tratando-se das vagas, coloca-se a seguinte disponibilidade:
Seminário Especial I (Antropologia das Emoções e dos Sentidos)
Código: 1678115
Professor/as: Flavia Maria Silva Rieth, Helen Gonçalves, Gustavo Ruiz Chiesa, Juliana Lopes de Macedo
e Marcus Vinícius Nascimento Negrão (Estágio Docente)
Vagas
– Aluno/a Especial (sem vínculo institucional): até 04 (quatro);
– Aluno/a Especial (pós-graduação externo): até 04 (quatro).
Dia e Horário: segunda-feira, 18 horas e 50 minutos
Carga horária/créditos: 34 horas / 2 créditos
Ementa: Conhecer o debate antropológico acerca do resgate das noções de corpo, emoções e afeto para
teoria contemporânea.
 
IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os/As candidatos/as selecionados/as serão comunicados pelo e-mail do PPGANT
(ppgant.ufpeloficial@gmail.com), entre os dias 06 e 08 de outubro de 2021, sobre a data e o horário de
efetivação da matrícula.
Para confirmar a matrícula na disciplina será imprescindível o/a candidato/a responder o e-mail enviado
pela Secretaria no prazo acima. Por isso, nesse período, verifique regularmente a caixa de mensagens,
spam e outros filtros do endereço eletrônico indicado no item 1.
 
V - DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A inscrição neste processo de seleção implica na aceitação plena de todos os termos emitidos nesse
Edital.

2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGANT.
3. 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.
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Pelotas, 23 de agosto de 2021.

 
 
 

____________________________________________
Prof. Rogerio Reus Gonçalves da Rosa
COORDENADOR DO PROGRAMA
 
 
 
____________________________________________
Prof. Flavio Fernando Demarco
PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO DA UFPEL
 
 
 
 
___________________________________________
Profª. Isabela Fernandes Andrade
REITORA DA UFPEL
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO REUS GONCALVES DA ROSA, Coordenador de
Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, em 23/08/2021, às 15:05,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERNANDO DEMARCO, Pró-Reitor, Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação, em 23/08/2021, às 18:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Reitora, em 24/08/2021,
às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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