
 
 

 

 

 

EDITAL 004/2012 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA MATRÍCULA  EM DISCIPLINAS ISOLADAS DO PROGRAMA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIAS SOCIAIS – MESTRADO E 
DOUTORADO –, DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE  MINAS GERAIS. 
 
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MINAS GERAIS  (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem do Magnífico Reitor, que estarão 
abertas, no dia 16 de fevereiro de 2012, data que poderá ser prorrogada a critério da Universidade e/ou do 
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, as inscrições ao processo de seleção para 
matrícula em disciplinas isoladas do mencionado Programa, obedecendo aos critérios do presente Edital, 
referente ao 1º semestre de 2012. 
 
1. INSCRIÇÕES 
 

1.1. Local de inscrição: na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da PUC Minas, 
na Avenida Itaú, 505, 3º andar – Prédio do Emaús, bairro Dom Cabral, Belo Horizonte, no horário de 
9h às 12h e de 14h às 17h. No caso de envio da documentação exigida para inscrição, nos termos 
deste Edital, através dos Correios, a postagem deverá ser feita por Sedex, até o dia 10 de fevereiro 
de 2012, para o seguinte endereço: PUC Minas – Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais – 
Av. Dom José Gaspar, 500 – Coração Eucarístico – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP 30535-
901, valendo, como comprovação de cumprimento do prazo de inscrição, a data da postagem. 

 
1.2. Ao efetuar sua inscrição, o candidato deverá indicar apenas 01 (uma) disciplina. 
 Não serão aceitas inscrições de candidatos que já tenham cursado 02 (duas) disciplinas 

isoladas no Programa. 
 

1.3. Documentação exigida: a inscrição para o processo de seleção em disciplina isolada somente será 
efetivada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 
• curriculum vitae comprovado (de preferência o Lattes), incluindo telefone para contato e 
endereço eletrônico (e-mail) (não enviar documentos originais);  
• xerox: certificado de conclusão de curso de graduação ou do mestrado,  histórico 
 escolar de graduação (e do mestrado, quando for o caso), CPF, carteira de identidade; 
• ficha de inscrição devidamente preenchida. O formulário estará disponível na  Secretaria 
do curso e na internet, em www.pucminas.br/ppgcs. 
 

1.4. Após a inscrição do candidato é vedada a inclusão de qualquer documento exigido para a inscrição 
conforme disposto no item 1.3. 

 
1.5. Todas as inscrições estarão sujeitas a análise pelo Colegiado do Programa, sendo motivos para o 

indeferimento: a falta de qualquer documento exigido para a inscrição, a postagem da 
documentação em agência dos Correios fora do prazo de inscrição ou o não atendimento a qualquer 
item do presente Edital e do Regulamento do Programa. 

 
2. DISCIPLINAS OFERTADAS, HORÁRIOS E DIAS 

2.1. As disciplinas serão ofertadas no horário de 14h às 17h. O Programa reserva-se o direito de 
remanejar datas e horários das disciplinas ofertadas, a seu critério.     
2.1.1. Federalismo e Relações Intergovernamentais  
Dia da semana: 3ª feira  
Início:  6 de março de 2012 
Carga horária: 45h 
Créditos: 03 



 
 

 

 

 

Ementa: Federalismo, relações intergovernamentais e políticas públicas. Federalismo e 
descentralização no Brasil da Nova República. Relações intergovernamentais no Brasil 
contemporâneo em perspectiva comparada. Políticas públicas, cooperação interorganizacional e 
coordenação intraburocrática. 
Prof. Responsável: Carlos Alberto de Vasconcelos Rocha 
 
2.1.2. Desigualdade, diferença e distinção: distanciamentos e fronteiras sociais  
Dia da semana: 5ª feira 
Início: 8 de março de 2012 
Carga horária: 45h 
Créditos: 03 
Ementa: Abordagens sobre as desigualdades nas ciências sociais. Estratificação social, estrutura e 
hierarquia social. Distinção e elementos simbólicos da diferenciação social. O debate sobre 
reconhecimento e redistribuição. 
Professoras responsáveis: Cristina Almeida Cunha Filgueiras/Magda de Almeida Neves 
 

3. RESULTADO 
 

3.1. A relação dos candidatos aprovados para cursar disciplinas isoladas, durante o 1º semestre de 2012, 
será divulgada pela Secretaria do Programa no dia 27/2/2012, por meio do site 
www.pucminas.br/ppgcs, e afixada na Secretaria do Programa.  

 
4. MATRÍCULA 
 

4.1. As matrículas em disciplinas isoladas ocorrerão no dia 2 de março de 2012, de 14h às 17h30min, 
na Secretaria do curso, Avenida Itaú, 505 - 3º andar - bairro Dom Cabral, BH/MG. 

 
4.2. As matrículas somente serão efetivadas mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

• Requerimento de Matrícula e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente 
preenchidos e assinados pelo candidato aprovado para cursar disciplinas isoladas ou por 
procurador devidamente autorizado, mediante procuração por instrumento particular. 

 
5.INÍCIO DAS AULAS  
Dia Início da 

aula 
Disciplina / Carga Horária 

3ª feira 06/03/2012 Federalismo e Relações Intergovernamentais (45h) 
5ª feira 08/03/2012 Desigualdade, diferença e distinção: distanciamentos e fronteiras sociais (45h) 
 
Para conhecimento de todos, o presente Edital será afixado em local próprio. 

Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 

 

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2012. 

 
 
 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 


