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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
Rua Gomes Carneiro nr. 01, - Bairro Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-610 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ 
  

EDITAL Nº 007/2022

SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL (01/2022)

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 Ciência Política 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 Programa
de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPel estarão abertas no período de 23 e 24 de fevereiro e serão
realizadas exclusivamente através do e-mail oficial do curso <ppgcpol@gmail.com> até às 17h do dia 24 de
fevereiro.

2. Os/as interessados/as em cursar disciplinas optativas, como aluno/a especial do Programa de Pós-
Graduação em Ciência Política da UFPel poderão solicitar inscrição em uma disciplina oferecida no primeiro
semestre de 2022.

3. Poderão inscrever-se como candidatos/as os/as Graduados/as em Ciências Sociais ou outros, a critério da
Coordenação do Programa.

4. É obrigatório o preenchimento do Requerimento de Inscrição obtido na página do Programa
(http://wp.ufpel.edu.br/ppgcienciapolitica/formularios/). O requerimento de Inscrição deverá ser
acompanhado dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do Diploma de Graduação, Pós-graduação ou atestado de conclusão de Curso, que deverá ser
substituído no ato de efetivação da matrícula.

b) Curriculum Vitae (CV Lattes) documentado.

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

d) Uma fotografia 3x4.

e) Comprovante de pagamento de uma taxa 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, e segundo  os dados abaixo indicados:

Unidade Gestora (UG): 154047

Gestão: 15264

Código de Recolhimento: 28911-6

 

mailto:ppgcpol@gmail.com
http://wp.ufpel.edu.br/ppgcienciapolitica/formularios/
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
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5. Juntamente ao Requerimento de Inscrição o/a candidato/a deverá apresentar uma carta de intenções
(máximo com duas páginas, digitadas em espaço dois, fonte Times New Roman, corpo 12, papel A4,
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/a candidato/a poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se houver pendência
sobre a documentação requerida para a inscrição.

7. Os/as servidores/as docentes e técnicos administrativos estão isentos/as de pagamento de taxa de inscrição
nos processos seletivos de aluno/a especial em Programas de Pós-Graduação (Resolução do COCEPE nº
01/2015).

8. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail – ppgcpol@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/a candidato/a frente aos conteúdos das disciplinas.

 

III - DAS VAGAS

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

 

a) Disciplina Seminário Avançado: Democracia e Antagonismo

Total de vagas: até 06 (seis) vagas

Dia e Horário: segunda-feira, às 10h

Local: será realizada de modo remoto, com o uso da plataforma Online institucional (e-Aulas)

Ministrante: Prof. Dr. Felipe Corral

Carga horária/créditos: 34h/2 créditos

Ementa: O objetivo da disciplina é o de problematizar o sentido de democracia e a tendência ao consenso
político nas teorias contemporâneas da democracia a partir do conceito de antagonismo desenvolvido por
Laclau e Mouffe. Neste sentido, será realizada, de forma introdutória, uma retomada sobre consenso e
conflito na Teoria Política Moderna e na Teoria Política Contemporânea, serão apresentados e discutidos os
principais aspectos que envolvem as correntes liberal-pluralista, participativa, deliberativa, republicanismo
cívico e multiculturalismo. Após, será introduzido o debate que trata a democracia para além de uma forma
de governo, indicando novos caminhos filosóficos e teóricos com o intuito de repensar sua normatividade
como característica central dos modelos democráticos contemporâneos. Ainda, serão abordadas perspectivas
que buscam avançar nesse ponto, dando destaque para as ideias de democracia radical. Logo, serão
apresentados, a partir das críticas em relação aos fundamentos das concepções de modelos democráticos
contemporâneos, os desafios da atual política democrática a partir da relação extraída dessas correntes em se
tratando das dimensões de consenso e conflito. Após, retomaremos o conceito de antagonismo e sua
contribuição para o debate atual.

 

b) Disciplina Seminário Avançado II: Política e Constituição

mailto:ppgcpol@gmail.com
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Total de vagas: até 06 (seis) vagas

Dia e Horário: terça-feira, às 14h

Local: será realizada de modo presencial, em sala do IFISP (Rua Alberto Rosa, 154)

Ministrante: Prof. Dr. Guilherme Massaú

Carga horária/créditos: 34h/2 créditos

Ementa: A disciplina discute a problemática que envolve a política e a Constituição. Portanto, ela aborda os
limites entre o campo da política e do direito, no que se refere às influências recíprocas e no que é de
peculiar de cada área. Nesse sentido, a construção do conhecimento que se propõe a disciplina é identificar e
estabelecer elementos que possam diferenciar e amalgamar o direito e a política tendo por base a teoria e a
Constituição da República Federativa do Brasil.

 

c) Disciplina Políticas de Memória: teorias e práticas

Total de vagas: até 06 (seis) vagas

Dia e Horário: quarta-feira, às 14h

Local: será realizada de modo remoto, com o uso da plataforma Online institucional (e-Aulas)

Ministrante: Prof. Dr. Carlos Gallo

Carga horária/créditos: 68h/4 créditos

Ementa: A disciplina tem por objetivo fornecer aos e às estudantes do PPG em Ciência Política um panorama
sobre o tema das políticas de memória. As análises serão realizadas em dois momentos. Num primeiro, serão
lidos e debatidos textos que abordam os conceitos básicos sobre o tema, tais como: 1. Políticas de memória,
2. Demandas por memória, verdade e justiça, 3. Justiça de transição, e 4. Legados autoritários. Num
momento posterior, e, uma vez estabelecidos os principais aspectos teórico-metodológicos que envolvem o
estudo e a análise das medidas implementadas em países que passaram por regimes autoritários, a disciplina
será focada na realização de estudos de casos, nos quais serão identificadas e debatidas as principais políticas
levadas a cabo em países como o Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, entre outros.

 

d) Disciplina Metodologia: métodos e técnicas de pesquisa

Total de vagas: até 06 (seis) vagas

Dia e Horário: quinta-feira, às 14h

Local: será realizada de modo remoto, com o uso da plataforma Online institucional (e-Aulas)

Ministrante: Profa. Dra. Bianca Linhares

Carga horária/créditos: 68h/4 créditos

Ementa: A disciplina busca proporcionar aos alunos conhecimento sobre Metodologia Científica, abordando
principalmente os Métodos e as Técnicas de Pesquisa mais utilizados na Ciência Política. Para tanto, está
dividida em quatro unidades. Primeiramente são abordadas questões epistemológicas e metodológicas das
Ciências Sociais. Em seguida são tratadas as Metodologias Qualitativa e Quantitativa, bem como técnicas de
pesquisa, as quais poderão servir de subsídio para a definição do projeto de pesquisa dos alunos. A última
unidade versará sobre diferentes tipos de trabalhos científicos. A disciplina utiliza-se de aporte teórico e
prático a fim de que o aluno exercite as técnicas abordadas na disciplina
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e) Disciplina Estudos Latino-americanos (Gênero e Política na América Latina)

Total de vagas: até 06 (seis) vagas

Dia e Horário: quarta-feira, às 19h.

Local: será realizada de modo remoto, com o uso da plataforma Online institucional (e-Aulas)

Ministrante: Profa. Dra. Rosangela Schulz

Carga horária/créditos: 68h/4 créditos

Ementa: A invenção da ideia de América Latina. América Latina no sistema-mundo moderno colonial. O
colonialismo interno. Teoria ou Pensamento Político/Social? Questões de Dependência. O lugar da América
Latina na geopolítica do conhecimento. Marxismo latino-americano. A América Latina Pós-colonial. A
América Latina De-colonial. O novo constitucionalismo latino-americano. Estado Plurinacional e
Intercultural. Refundação de Estado. Região Andina. Globalização e Identidades latino-americanas.

 

f) Disciplina Temas e Conceitos do Pensamento Político Contemporâneo: uma abordagem filosófica

Total de vagas: até 06 (seis) vagas

Dia e Horário: sexta-feira, às 14h

Local: será realizada de modo remoto, com o uso da plataforma Online institucional (e-Aulas)

Ministrante: Prof. Dr. Claudio Leivas

Carga horária/créditos: 68h/4 créditos

Ementa: Exame de conceitos e tópicos relacionados aos grandes temas da filosofia política contemporânea.
Serão analisados no decorrer do semestre letivo o modo como importantes pensadores contemporâneos
abordaram questões fundamentais da história do pensamento político tais como a ideia de “reconhecimento”,
a “justiça social” e a “liberdade”, a “igualdade”, a “democracia” e a “fundação dos direitos humanos”.
Consideraremos, dessa forma, o significado de liberdade negativa e o significado de liberdade positiva na
concepção de Isaiah Berlin, a questão da justiça social e da igualdade política em John Rawls, o tema da
igualdade complexa e da justiça distributiva em Michael Walzer, o tema da luta por reconhecimento e da
autoconservação na filosofia social de Axel Honneth, além de outros tópicos passíveis de análise posterior.

 

IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Os/as candidatos/as selecionados/as serão comunicados/as no dia 25 de fevereiro através da página do
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e no portal da UFPel (http://www.ufpel.edu.br), bem como
sobre a data e horário de efetivação da matrícula.

 

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

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

a. Os/as interessados/as que tiverem sua solicitação deferida e não comparecerem no dia estipulado para
matrícula, não poderão fazê-la em outra data.

http://www.ufpel.edu.br/
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b. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência
Política.

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, 26 de janeiro de 2022

 

___________________________________

William Daldegan de Freitas

COORDENADOR ADJUNTO DO PROGRAMA

 

De acordo:

___________________________________

Flavio Fernando Demarco

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPEL

___________________________________

Ursula Rosa da Silva

REITORA EM EXERCÍCIO DA UFPEL

 

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DALDEGAN DE FREITAS, Professor do
Magistério Superior/Adjunto, em 27/01/2022, às 08:36, 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 27/01/2022, às 10:13, 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 URSULA ROSA DA SILVA, Vice-Reitora, em 28/01/2022, às
16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

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 1571425 e
o código CRC 9EBB45CC.

Referência: Processo nº 23110.001492/2022-22 SEI nº 1571425
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