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EDITAL Nº 045/2016 
 

PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ISO LADAS DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIAS SOCIAIS – 
MESTRADO E DOUTORADO, REFERENTE AO 2O SEMESTRE DE 2016. 
  
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 período de 20 de junho de 2016 a 25 de julho de 2016, datas que poderão ser 
prorrogadas a critério do Programa ou da Universidade, as inscrições destinadas ao processo de seleção 
para matrícula em disciplinas isoladas do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências 
Sociais, obedecendo aos critérios a seguir. 

 
1. INSCRIÇÕES 
 
1.1. Local e horário de inscrição: Secretaria do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da PUC 
Minas, Rua Itaú, 505, Sala 320 – prédio Emaús, bairro Dom Cabral, Belo Horizonte, “próximo à Rede 
Catedral”, no horário de 9h às 12h e de 14h às 17h.  
 
1.2. Devido às férias coletivas dos funcionários, as inscrições na Secretaria do Programa de Pós-
graduação em Ciências Sociais poderão ser efetivadas até o dia 13 de julho. Porém, por Sedex, 
poderão ser realizadas até o dia 25 de julho, com envio 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. 

 
1.3. 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. 
 
1.4. Documentação exigida: a inscrição para o processo de seleção em disciplina isolada somente será 
efetivada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 
1.5. curriculum vitae comprovado (preferencialmente o Lattes do CNPq). Não enviar documentos 
originais; 

 
1.6.xerox: certificado de conclusão de curso de graduação ou do mestrado, histórico escolar  de 
graduação (e do mestrado, quando for o caso); 

 
1.7.xerox: certificado de conclusão de cursos de especialização (Lato Sensu); 

 
1.8.CPF, carteira de identidade; 

 
1.9.ficha de inscrição devidamente preenchida. O formulário estará disponível na Secretaria do curso e 
na internet, em http://www.pucminas.br/pos/cienciassociais/destaques.php. 

 
1.10. Após a inscrição do candidato é vedada a inclusão de qualquer documento exigido para a 
inscrição. 

 
 
1.11. 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 
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agência dos Correios fora do prazo de inscrição, o não atendimento a qualquer item do presente Edital e 
do Regulamento do Programa. 
 
1.12.  As inscrições serão deferidas ou indeferidas, tendo como critérios de classificação a análise do 
curriculum vitae, o tamanho das turmas e número de solicitantes. 
 
2. DISCIPLINAS OFERTADAS, HORÁRIOS E DIAS DE AULAS 
 
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. 
 
2.2. Serão abertas 05 (cinco) vagas para cada disciplina, mas o Programa reserva-se o direito de não 
preencher todas as vagas. 
  
2.2.1 TÓPICOS ESPECIAIS: SOCIOANTROPOLOGIA URBANA  
Dia da semana: 4ª feira. Início: 10 de agosto de 2016. 
Carga horária: 45h. 
Créditos: 03. 
Ementa: As contribuições teóricas e metodológicas da sociologia e da antropologia para a compreensão 
do fenômeno urbano. A tradição sociológica americana, a Escola de Chicago e as pesquisas atuais sobre 
o efeito-território. A tradição francesa e a marginalidade urbana. A tradição antropológica no estudo das 
cidades. As diversas formas de apropriação do espaço urbano pelos diferentes grupos.  
Professoras responsáveis: Candice Vidal e Souza e Rita de Cássia Fazzi. 
 
2.2.2 TÓPICOS ESPECIAIS: ANÁLISE DE DADOS COM O USO DO SPSS 
Dia da semana: 6ª feira. Início: 12 de agosto de 2016. 
Carga horária: 30h. 
Créditos: 02. 
Ementa: O curso tem por objetivo familiarizar o aluno com as ferramentas básicas do programa SPSS, 
como abertura e manipulação de dados secundários (ex.: PNAD e Censo), união de banco de dados, 
seleção de casos, recodificação e cálculo de variáveis. Além disso, aborda tópicos de estatística 
descritiva, como construção de gráficos e tabelas, medidas de tendência central, medidas de dispersão, 
qui-quadrado e correlação. 
Professora responsável: Maria Carolina Tomás. 
 
2.2.3 TÓPICOS ESPECIAIS: TRAJETÓRIAS E ETNOGRAFIAS URBANA S 
Dia da semana: 3ª feira. Início: 23 de agosto de 2016. 
Carga horária: 30h. 
Créditos: 02. 
Ementa: O curso tem como objetivo discutir a prática da etnografia em diferentes contextos 
socioespaciais das chamadas sociedades complexas, assim como os estudos das trajetórias urbanas. Para 
ambos os casos a disciplina terá como foco textos teórico-metodológicos e textos baseados em pesquisa 
etnográfica. 
Professoras responsáveis: Juliana Gonzaga Jayme e Luciana Teixeira de Andrade. 
 
2.2.4 TÓPICOS ESPECIAIS: POLÍTICA COMPARADA 
Dia da semana: 3ª feira. Início: 06 de setembro de 2016. 
Carga horária: 30h. 
Créditos: 02. 
Ementa: Política Comparada: a problemática conceitual. A Política Comparada como campo de análise 
e como método. Por que, o que e como comparar? Comparando muitas unidades (large N) e poucas 
unidades (small N). Estudo de caso e análise comparativa. Novas abordagens e metodologias da Política 
Comparada. A Política Comparada no Brasil. Difusão de políticas públicas e convergência na provisão 
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pública de bens e serviços. A Política Comparada nas seguintes áreas: política social e welfare states; 
administração pública; política externa e regionalismos; ondas de difusão de políticas públicas. 
Professor responsável: Carlos Aurélio Pimenta de Faria. 
 
2.2.5 TÓPICOS ESPECIAIS: PESQUISA EM CAMPOS MARGINAIS E COM GRUPOS 
SOCIAIS ESTIGMATIZADOS. 
Dia da semana: 5ª feira. Início: 15 de setembro de 2016. 
Carga horária: 30h. 
Créditos: 02. 
Ementa: O objetivo desta disciplina é situar os elementos teóricos, metodológicos, éticos  e os desafios 
da pesquisa sobre fenômeno urbano da marginalidade, dos espaços e dos sujeitos  considerados 
desviantes das normativas sociais. Nesta disciplina, trabalharemos conceitos e as diferentes experiências 
de investigação que permitem entender a (auto) construção dos espaços marginais, a lógica que subsidia 
a construção das gramáticas culturais e morais, códigos de comunicação e outras formas de linguagens 
urbanas, as formas de sociabilidade, interações e redes sociais, a interface entre a performance e 
identidades em contextos sociais; ethos, estereótipos e sistemas simbólicos. 
Professora responsável: Regina de Paula Medeiros. 
 
3.RESULTADO 
 
3.1. A relação dos candidatos aprovados para cursar disciplinas isoladas, durante o 2º semestre de 2016, 
será divulgada pela Secretaria do Programa, no dia 05 de agosto de 2016, por meio do site 
http://www.pucminas.br/pos/cienciassociais/destaques.php, e afixada na Secretaria do Programa.  
 
4. MATRÍCULA 
 
4.1. As matrículas em disciplinas isoladas ocorrerão no dia 09 de agosto de 2016, de 09h às 12h e de 
14h às 17h30min, na Secretaria do curso, Av. Itaú, 505 – Sala 320 - bairro Dom Cabral, BH/MG. 
 
4.2. As matrículas somente serão efetivadas mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
• comprovante de pagamento da 1ª parcela da semestralidade;  
• adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, assinado pelo candidato aprovado 
para cursar disciplinas isoladas ou por procurador devidamente autorizado, mediante procuração por 
instrumento particular. 
 
Para conhecimento de todos, o presente Edital será afixado em local próprio. 

 

Divulgue-se, cumpra-se. 

Belo Horizonte, 03 de junho de 2016. 

 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 

 


