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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação  

Instituto de Filosofia, Sociologia e Política 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia 

  

 SELEÇÃO DE ALUNO  ESPECIAL (02/2022) 

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 Sociologia tornam público, para conhecimento, o processo de seleção de 

candidatos interessados em cursar disciplinas 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 optativas como aluno 

especial do Programa de Pós-graduação em Sociologia da UFPel estarão abertas no 

período de 02 a 05 de agosto de 2022. A documentação digitalizada listada abaixo 

deverá ser encaminhada para o e-mail: ppgsoc.especial@gmail.com até as 17hs do dia 

05 de agosto de 2022 (horário de Brasília). 

2. Os interessados em cursar disciplinas optativas, como aluno especial do Programa de 

Pós-graduação em Sociologia, poderão solicitar inscrição em ATÉ DUAS disciplinas 

oferecidas no segundo semestre de 2022. 

3. Poderão inscrever-se como candidatos os Graduados em Ciências Sociais e áreas 

afins, a critério da Coordenação do Programa. 

4. É obrigatório o preenchimento do Formulário de Inscrição obtido na página do 

Programa (https://wp.ufpel.edu.br/ppgs/). O formulário de Inscrição (preenchido em 

formato PDF) deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Cópia Digitalizada do Diploma de Graduação (em formato PDF) ou atestado de 

conclusão de Curso que deverá ser substituído no ato de efetivação da matrícula na 

disciplina em caso de aprovação (em formato PDF). 

b) Cópia Digitalizada Curriculum Vitae (CV Lattes) – (em formato PDF)   

c) Cópia Digitalizada do Histórico Escolar do Curso de Graduação (em formato PDF). 

d) Cópia Digitalizada dos seguintes documentos (enviar em um único documento na 

seguinte ordem formato PDF): 1. Carteira de Identidade atualizada de modo que seja 

possível o reconhecimento por foto e assinatura. 2. CPF. 3. Título de Eleitor 4. 

Certificado de Reservista. 5. Certidão de Nascimento (ou Casamento, em caso de 

mudança do nome). 

f) Boleto GRU (em formato PDF) e Comprovante de pagamento (em formato PDF) da 

taxa de inscrição do processo seletivo – [o boleto e o comprovante de pagamento 
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devem ser enviados em documentos separados no formato PDF], no valor de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais) – taxa única, que deve ser feito por GRU (NOTA 1). A 

emissão da GRU deve ser realizada no seguinte link: 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp. Os dados abaixo 

devem ser indicados: 

Unidade Gestora (UG): 154047 

Gestão: 15264 

Código de Recolhimento: 28911-6 

5. O PPGS considerará isento da taxa de inscrição o candidato que apresentar 

comprovante no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cad-

Único, de que trata o Decreto n°6.135, de 26/6/2007. O PPGS consultará o órgão de 

isenção gestor do Cad-Único para verificar a veracidade das informações. Informações 

falsas poderão resultar na anulação da inscrição e/ou da matrícula (mesmo em caso de o 

aluno já estar cursando a disciplina). 

6. Os servidores 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). 

7. Juntamente com o Formulário de Inscrição o candidato 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 – em formato PDF), na qual apresentará os 

motivos pelos quais se interessa em cursar a(s) disciplina(s). 

8. Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se 

houver pendência sobre a documentação requerida para a inscrição. 

9. Maiores informações podem ser obtidas pelo E-mail: ppgsoc.ufpel@gmail.com 

10. Os candidatos que não forem selecionados não serão ressarcidos da taxa de 

inscrição. 

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 

1. As disciplinas do calendário 02/2022 serão ofertadas de forma presencial (com 

algumas especificidades, indicadas nas informações abaixo). 

2. As vagas para alunos especiais são decorrentes do não preenchimento pelos alunos 

regulares e são ofertadas nas seguintes disciplinas: 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
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a) Sociologia do Trabalho (0568159) – (Optativa, 4crs/68hs). Prof. Attila Barbosa. 

Terça-feira. 14hs30min. Início 09/08/2022. Sala a definir. 

Total de vagas: 10. 

Ementa: O curso visa discutir o papel do trabalho na sociedade capitalista e suas 

transformações atuais, procurando analisar as mudanças tecnológicas e organizacionais 

no processo de trabalho e suas implicações na constituição de identidades sociais, atores 

coletivos, movimentos sociais e políticos. Para tal, os temas norteadores da disciplina 

são os seguintes: trabalho como categoria estruturante na sociedade capitalista; da 

acumulação fordista à acumulação flexível; a reordenação produtiva global; cidadania e 

direitos do trabalho; trabalho e subjetividade: a construção social de um novo 

trabalhador na contemporaneidade; novas configurações do mundo do trabalho. O 

Objetivo é discutir o papel do trabalho na sociedade capitalista e suas transformações 

atuais, procurando analisar as mudanças tecnológicas e organizacionais no processo de 

trabalho e suas implicações na constituição de novas subjetividades, atores coletivos, 

movimentos sociais e políticos. A disciplina está relacionada a linha de pesquisa – 

Trabalho, Organizações e Identidade, portanto, destina-se, sobretudo, aos discentes que 

têm interesse na temática. O curso está organizado em aulas expositivas, discussão de 

textos e apresentação de vídeos sobre as temáticas. 

b) Pesquisa em Ciências Sociais com software qualitativo (0560174) – (Optativa, 

2crs). Prof. Pedro Robertt. Terça-feira. 14hs 30min. Início: 09/08/2022. Sala - 

laboratório 2°andar. 

Total de vagas: 06 vagas. 

Ementa: Metodologia de análise qualitativa. Da teoria à empiria e da empiria à teoria. 

Debate teórico-metodológico. Métodos tradicionais de análise qualitativa. A introdução 

de software de análise qualitativa. O Tutorial do Software. Fontes de informação. 

Codificação textual e outros tipos de codificação. Combinações entre pesquisas 

quantitativa e qualitativas. Anotações e memos. Criação e exportação de relatórios. A 

disciplina tem como objetivo proporcionar aos alunos as noções básicas sobre técnicas, 

análises de pesquisas e um panorama geral sobre os diversos e instrumentos de 

pesquisa, buscando apresentar os principais autores e temas sobre a pesquisa 

sociológica, associando-os as análises aplicada aos estudos qualitativos; bem como visa 

colaborar com a escrita sociológica, a interpretação e a análise de dados de diferentes 

fontes de pesquisa para o aprimoramento da elaboração da pesquisa no curso. 

c) Raça, Etnia e Desigualdade Social no Brasil (0568157) – (Optativa, 4 crs/68hs). 

Prof. Marcus Vinicius Spolle. Quarta-feira. 14hs. Início: 10/08/2022. 

Total de vagas: 10. 

Ementa: A disciplina discute a ideia de modernidade, construída pelo pensamento 

social brasileiro, a partir do final do século XIX, através do conceito de raça, e a 

formação da identidade nacional brasileira, na década de 30 do século XX, utilizando a 

noção de etnia. Além disso, também trabalha a reatualização dessa ideia a partir da 

formação de uma sociedade de consumo de massas, nos anos 70, e a globalização, a 

partir dos anos 90, principalmente, através das teorias pós- colonialistas. A ênfase da 



4 

 

disciplina está na discussão da busca de uma identidade nacional e na construção da 

ideia de modernidade e seus reflexos, principalmente a discussão da manutenção das 

desigualdades sociais e raciais no Brasil. Deste modo, visa oferecer aos alunos 

instrumentais teóricos-analíticos para compreender as diferentes apropriações sobre 

raça, etnia e a complexa relação com a desigualdade social no Brasil. 

d) Seminários Avançado II (D000500). Trabalho em plataformas digitais – 

(Optativa, 2 crs/34hs). Profa. Ana Paula D´villa. Quarta-feira. 9hs. Início: 10/08/2022. 

Total de vagas: 10. 

Ementa: O objetivo dessa disciplina consiste em apresentar algumas das principais 

mudanças do trabalho contemporâneo. Pretendemos compreender como a reorganização 

do capitalismo, no começo do século XXI, vem conformando um novo modelo de 

negócios organizado em torno de plataformas digitais e aprofundando a precariedade no 

e/ou do trabalho. Para tanto, os temas abordados serão: “Gig-economy” e/ou economia 

dos bicos e gerenciamento algorítmico; os trabalhadores e trabalhadoras just-in-time, 

gamificação, entre outros aspectos. Visamos, ainda, observar quais os efeitos sobre os 

trabalhadores e trabalhadoras e conhecer suas formas de organização e resistência diante 

desse processo em andamento.  

e) Tópicos IV (0569119). Sociologia de las relaciones centro – periferia. 

Introducción a cuatro períodos teóricos en América Latina y su legado para la 

investigación – (Optativa, 2 crs). Prof. Alfredo Falero. 

Modalidade Híbrida. Datas: Dia 02 de setembro (sexta-feira 9hs) – presencial; Dias 

09, 16 e 23 de setembro - (sexta-feira 9hs) - encontros virtuais; Dias 05, 06 e 07 de 

outubro (aulas concentradas quarta, quinta e sexta-feira 09hs) – encontros presenciais. 

Dia 13 de outubro (sexta-feira 9hs) - encontro virtual. 10 vagas. 

Ementa: El curso se propone tomar cuatro períodos teóricos en América Latina en 

donde se rescata la relación centro – periferia: teorías de la dependencia, globalización a 

partir de la perspectiva de sistema-mundo y acumulación a escala global, discusiones 

sobre decolonialidad y el extractivismo en clave siglo XXI. Se trata de hacer énfasis en 

algunas de las categorías de análisis emergentes en cada caso y examinar en clave 

crítica, rupturas con el conocimiento previo, hallazgos, limitaciones, reduccionismos y 

proyección actual para Brasil y América Latina en general.   

El punto de partida es la ruptura paradigmática de la década del sesenta y de allí se 

toman tan solo algunos trabajos a partir de autores como Rodolfo Stavenhaguen y 

André Gunder Frank. Luego se pasa a examinar como la dependencia se fue 

transformando en teorías del sistema-mundo y enfoques similares relacionando aspectos 

macro teóricos con problemas concretos de la región. El curso apunta a establecer el 

aporte de América Latina –y de las regiones periféricas- por estas construcciones de 

alcance global y preguntarse por los instrumentos teóricos que agregó –y agrega- para 

comprender la región 

El tercer “momento” de discusiones es sobre decolonialidad (y la llamada “colonialidad 

del poder”) y en parte no está desligado en lo anterior, por lo que se revisarán algunos 

aportes del fallecido sociólogo peruano Aníbal Quijano, por ejemplo.  Finalmente, sobre 
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extractivismo, la idea es identificar cuanto de creativo se puede identificar en algunas 

propuestas y que insumos agrega a un tema central como es la estructuración de 

nuestras sociedades a partir de la especialización en la extracción y venta de materias 

primas.  Para este cuarto “momento teórico” se propone rescatar y revisar el concepto 

de economía de enclaves. 

IV - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os candidatos selecionados serão comunicados através da página do Programa - 

http://wp.ufpel.edu.br/ppgs/, a partir do dia 05 de agosto de 2022, sobre a data e horário 

de efetivação da matrícula. 

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 e não seguirem as instruções e 

obedecerem aos prazos para matrícula, não poderão fazê-la em outra data. 

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

Sociologia. 

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. 

  

NOTA 1: Deve ser gerado o boleto e pago SOMENTE nos caixas do Banco do Brasil. 

O boleto não pode ser pago em lotéricas e em caixas eletrônicos de autoatendimento. 

  

Pelotas, 07 de junho de 2022. 

  


