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EDITAL Nº050/2019 

 
 

PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ISOLADAS DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIAS SOCIAIS – 
MESTRADO E DOUTORADO –, REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. 
 
 
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 10 de junho a 01 de agosto de 2019, data que 
poderá ser prorrogada 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 E DOCUMENTAÇÃO 
1.1. Local de inscrição: a inscrição deverá ser feita, até às 17 horas do dia 01 de agosto 
de 2019, através de sistema eletrônico da PUC Minas, com acesso por meio do site do 
Programa, http://www.pucminas.br/pos/cienciassociais. 
1.2.  Ao efetuar sua inscrição, o candidato deverá indicar apenas 01 (uma) disciplina. 
1.3. Não serão aceitas inscrições de candidatos que já tenham cursado 03 (três) disciplinas 
isoladas no Programa. 
1.4. Documentação exigida: 

 curriculum vitae comprovado (preferencialmente o Lattes do CNPq); 

 certificado de conclusão de curso de Graduação, histórico escolar de graduação (e 
do Mestrado, quando for o caso); 

 CPF e carteira de identidade. 
1.5. Após a inscrição, é vedada a inclusão de qualquer documento exigido para a inscrição. 
1.6. Serão indeferidas inscrições por falta de qualquer um dos documentos exigidos para a 
inscrição ou que não atendam a qualquer um dos itens do presente Edital e do 
Regulamento do Programa. 
1.7. Todas as inscrições estarão sujeitas à análise do Colegiado do Programa. 
1.8. 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. O Programa reserva-se o direito de remanejar datas e horários das disciplinas 
ofertadas (Quadro I). 
2.2. O Programa reserva-se o direito de não preencher todas as vagas. 
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QUADRO I 

 

DISCIPLINA DIA/HORÁRIO 

TÓPICOS ESPECIAIS I – LEITURAS DE GEORG SIMMEL – 15 horas 

Ementa: A disciplina tem como objetivo a realização de leituras de obras de Georg Simmel que o situam como um 
pensador da contemporaneidade. A partir de textos selecionados, se discutirá a sua sociologia dos espaços e dos 

sentidos, da cultura, dos conflitos, da individualidade e da liberdade. 

 

2ª feira  

 

14h às 17h 

Início: 16/09/2019 

TÓPICOS ESPECIAIS I – CRISES E METAMORFOSES DA DEMOCRACIA 

CONTEMPORÂNEA – 15 horas  
Ementa: A esclerose da democracia representativa. As promessas não cumpridas da democracia participativa. 
Como morrem as democracias. Democracias iliberais, democracias de baixa intensidade, autoritarismos 
competitivos e outras metamorfoses das poliarquias contemporâneas. Democracias nacionais e sistema 
internacional oligopolizado. Hegemonia do mercado e desdemocratização. Nacionalismos redivivos, populismos e 
intolerâncias. Da democracia eletrônica à robotização das eleições. Redes sociais, desinformação, fake news e 
democracia. 

 

2ª feira  

 

18h às 21h 

Início: 09/09/2019 

ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS – 45 horas 
Ementa: A Ciência Política e o estudo das políticas públicas. Conceitos básicos, tipologias e modelos de análise em 
políticas públicas. Instituições, regras e ideias no processo das políticas. Do modelo burocrático à nova gestão 
pública: consequências para as políticas, desafios e agendas. Ciclos e processos das políticas públicas. Surgimento 
de problemas públicos e formação da agenda. Formulação, decisão e legitimação de políticas públicas. 
Implementação. Enfoques avaliativos. 

 

3ª feira  

 

14h às 17h 

Início: 13/08/2019 

TÓPICOS ESPECIAIS II – GÊNERO, CORPO E SAÚDE – 30 horas  
Ementa: Introduzir aos alunos o conceito de gênero e os seus desdobramentos: as questões relativas ao 
poder, à diferença e a interseccionalidade; a questão das mulheres, feminismo e identidade; a desconstrução do 
corpo, do sexo e da saúde. Em um segundo momento, será discutido o processo de medicalização do corpo 
feminino, da sexualidade e da reprodução em particular. 

 

3ª feira  

 

14h às 17h 

Início: 13/08/2019 

SOCIOANTROPOLOGIA URBANA – 45 horas  
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. 

 

4ª feira  

 

14h às 17h 

Início: 14/08/2019 

TÓPICOS ESPECIAIS – ESTUDOS ORIENTADOS: PROCESSO PENAL E SISTEMA DE 

SEGURANÇA PÚBLICA NA SOCIEDADE BRASILEIRA – 60 horas 
Ementa: A dinâmica do sistema de segurança pública e justiça criminal na sociedade brasileira. Focos crônicos de 
disjunções no aparato policial e judicial. A metáfora da assembly line justice aplicada ao caso brasileiro. Reformas 
processuais no cenário da América Latina e Europa. Novos modelos e revisão de processos para investigação 
criminal. Mudança para o processo acusatório. 

 

5ª feira 

 

08h50min às 12h20 min 

Início: 22/08/2019 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFÍCA – 60 horas 
Ementa: A disciplina tem como objetivo preparar o aluno para desenvolvimento de pesquisa, numa visão 
interdisciplinar das Ciências Sociais. Deverá fornecer noções básicas para formulação e construção do objeto de 
pesquisa, hipóteses, variáveis e indicadores, além de apresentar as metodologias qualitativas e quantitativas. Na 
metodologia qualitativa, serão abordados os seguintes procedimentos metodológicos: entrevistas (abertas e 
semiestruturadas), pesquisa documental, análise de discurso em ciências sociais, observação social e estudos de 
casos. Na metodologia quantitativa, serão abordados a questão da mensuração em Ciências Sociais, a pesquisa tipo 
survey, os princípios da amostragem e a análise de dados secundários. 

 

5ª feira 

  

14h às 17h30min 

Início: 22/08/2019 

 

METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS – 60 horas  
Ementa: Teorias, métodos e técnicas nas pesquisas qualitativas e quantitativas nas Ciências Sociais. 

5ª feira 

 

14h às 17h30min 

Início: 22/08/2019 

 

TÓPICOS ESPECIAIS I – MOBILIDADES CONTEMPORÂNEAS – 15 HORAS  
Ementa: A disciplina se propõe a explorar as discussões recentes trazidas pela chamada virada da mobilidade, para 
se compreenderem as formas e significados de diversas práticas de deslocamento em contextos urbanos 
contemporâneos. Serão abordados os aspectos epistemológicos relacionados à pesquisa sobre mobilidades e os 
aportes fornecidos por geógrafos para a compreensão da dimensão espaço-tempo dos deslocamentos. Enfatizam-
se estudos empíricos que consideram as diferenças no deslocamento (inclusive as imobilidades), em relação com as 
capacidades dos diferentes sujeitos de se mover, em razão de situações de classe, gênero, localização, idade, como 
também as distinções em função dos modos motorizados (carro, ônibus, moto), a pé e de bicicleta pelos quais os 
percursos são realizados. O tema das mobilidades é interdisciplinar e tende a inspirar pesquisas convergentes entre 
as Ciências Humanas e as áreas de Engenharia e Informática. Portanto, o curso está aberto a alunos de todas essas 
áreas afins. 

 

6ª feira  

 

14h às 17h 

Início: 18/10/2019 
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3. VALOR POR DISCIPLINA  
3.1. Valores 
a) disciplina de 45 horas: R$1.659,90 (um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e 
noventa centavos); 
b) disciplina de 30 horas: R$1.106,60 (um mil, cento e seis reais e sessenta centavos); 
c) disciplina de 15 horas: R$553,30 (quinhentos e cinquenta e três reais e trinta centavos);  
d) disciplina de 60 horas: R$2.213,20 (dois mil, duzentos e treze reais e vinte centavos). 
3.2. Forma de Pagamento: o valor poderá ser dividido em 4 (quatro) parcelas, sendo a 1ª 
parcela no ato da matrícula e as demais parcelas em 30, 60 e 90 dias, respectivamente.  
3.3. Os valores pagos em disciplinas isoladas cursadas no PPGCS poderão ser 
descontados nas mensalidades dos cursos de Mestrado e Doutorado, caso a/o 
aluna/o seja posteriormente aprovada/o no processo de seleção e ingresse no curso sem 
obter bolsa. 
 
4. RESULTADO 
4.1. A relação dos candidatos aprovados para cursar disciplinas isoladas no 2º semestre 
de 2019 será divulgada pela Secretaria do Programa, no dia 05/08/2019, no site do 
Programa http://www.pucminas.br/pos/cienciassociais/destaques.php. 
 
5.  MATRÍCULA 
5.1. A solicitação e efetivação da matrícula em disciplina isolada serão realizadas por meio 
do site do Programa, http://www.pucminas.br/pos/cienciassociais, e ocorrerão nos dias 
06/08 e 08/08/2019.  
5.2. A efetivação da matrícula só será aceita mediante a adesão ao contrato de prestação 
de serviços educacionais e a apresentação do comprovante de pagamento da 1ª parcela. 
5.3. A/o candidata/o selecionada/o que não proceder à sua matrícula nos dias e horários 
indicados será considerada/o desistente. 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.2. O resultado do processo seletivo a que se refere o presente Edital terá validade, 
exclusivamente, para o 2º semestre de 2019. 
6.3. O Colegiado do Programa deliberará sobre recursos impetrados.  
 

Belo Horizonte, 04 de junho de 2019. 
 
 

 
Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 

http://www.pucminas.br/pos/cienciassociais/destaques.php
http://www.pucminas.br/pos/cienciassociais

