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EDITAL Nº 126/2018 

 
 

PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ISOLADAS DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIAS SOCIAIS – 
MESTRADO E DOUTORADO –, REFERENTE AO 1º 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 21 de janeiro a 22 de 
fevereiro 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 22 de 
fevereiro 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); 

 certificado de conclusão de cursos de especialização (lato sensu); 

 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. 

http://www.pucminas.br/pos/cienciassociais
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QUADRO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA DIA 

TÓPICOS ESPECIAIS – FEDERALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS – 30 h 

Ementa: Federalismo: conceito e modelos. Abordagens analíticas. Federalismo e sistema 

político. Análise comparada de sistemas federativos. Federalismo e políticas públicas. 

Relações intergovernamentais. Incentivos e constrangimentos. Coordenação e colaboração 

entre entes federativos. Relações entre governos nacionais e subnacionais nas políticas 

públicas. Análise da descentralização das políticas sociais no Brasil. 

2ª FEIRA 

 

14h ÀS 17h 

Inicio: 11/03/2019 

TÓPICOS ESPECIAIS II – RELIGIÃO E ESPAÇO PÚBLICO – 30 h 

Ementa: A categoria “religião” nas ciências sociais. Relação entre modernidade e religião. 

Controvérsias sobre secularização. Diversidade religiosa, identidade e pertencimento religioso. 

A presença do religioso no espaço público: laicidade, políticas públicas, relação entre religião 

e política. Cultos e circuitos de devoção. 

2ª FEIRA 

 

18h ÀS 21h 

Inicio: 11/03/2019 

TÓPICOS ESPECIAIS I – ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS NA AMÉRICA 

LATINA– 15 h 

Ementa: A América Latina contemporânea: da “Onda Rosa” ao giro à direita. 

Neodesenvolvimentismo, pós-desenvolvimento e neoliberalismo na América Latina do século 

XXI. O Estado de Bem-Estar Social na América Latina: modelos, reformas e convergências. 

Atores e processos da “latino-americanização” da política social. 

3ª FEIRA 

 

18h ÀS 21h 

Inicio: 12/03/2019 

TÓPICOS ESPECIAIS II – DESIGUALDADES RACIAIS: contexto social e político na 

atualidade brasileira – 30 h 

Ementa: A disciplina tem como foco a discussão das desigualdades raciais tanto no âmbito 

familiar quanto na sociedade em geral. Os temas abordados são: i) classificação racial e suas 

diferenças entre a autoclassificação e a heteroclassificação, ii) as diferenças no processo de 

socialização entre famílias negras e inter-raciais com relação às famílias brancas, iii) as 

relações intrafamiliares, com destaque às atividades domésticas e casamentos inter-raciais,  iv) 

ações afirmativas e v) desigualdades raciais com relação a educação, trabalho e saúde. 

 

3ª FEIRA 

 

14h ÀS 17h 

 

Inicio: 12/03/2019 

TÓPICOS ESPECIAIS II- TEORIA E PESQUISA EMPÍRICA SOBRE CAMPOS 

MARGINAIS E GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS -  30 h 

Ementa: Processos teóricos sobre marginalidade, desvio, estigma, segregação, discriminação, 

direitos e desigualdades urbanas. Categorias de violência criadas e narradas pelos grupos 

vulneráveis. Configurações do sofrimento social. Construção de identidades, sociabilidades, 

redes sociais e conflitos. Desafios metodológicos e éticos da pesquisa empírica nos territórios 

marginais e com grupos vulneráveis. 

4ª FEIRA 

 

14h ÀS 17h 

 

Inicio: 13/03/2019 

TÓPICOS ESPECIAIS II: SOCIOLOGIA DO CRIME – 30 h 

Ementa: O Crime como objeto de estudo da Sociologia. Criminologia crítica: uma 

perspectiva marxista da criminalidade. Anomia e comportamento criminoso. Crime, espaço 

urbano e comunidades. Aprendizado da criminalidade. Subcultura da violência e gangues 

juvenis. Crime e comportamento desviante: a perspectiva interacionista. A perspectiva da 

dissuasão criminal.  Inserção e abandono de carreiras criminais. Escolha racional, atividades 

rotineiras e criminalidade. Drogas e criminalidade. Abordagens teóricas recentes. 

5ª FEIRA 

 

18h ÀS 21h 

 

Inicio: 14/03/2019 

TÓPICOS ESPECIAIS I - AS QUESTÕES URBANAS NAS CIÊNCIAS SOCIAIS–15h  

(PALESTRAS) 

6ª FEIRA 

 

14h ÀS 17h 
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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).  

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 1º 
semestre de 2019 será divulgada pela Secretaria do Programa, até o dia 28/02/2019, 
no site do Programa http://www.pucminas.br/pos/cienciassociais/destaques.php. 
 
5.  MATRÍCULA 
 
5.1. A solicitação de matrícula em disciplina isolada será realizada por meio do site do 
Programa, http://www.pucminas.br/pos/cienciassociais, e ocorrerá nos dias 28/02 e 
01/03/2019.  
5.2. A efetivação da matrícula só será aceita mediante a adesão ao contrato de 
prestação de serviços educacionais e a apresentação, via upload, do comprovante de 
pagamento da 1ª parcela. 
5.3. O(a) candidato(a) selecionado(a) 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 1º semestre de 2019. 
6.3. O Colegiado do Programa deliberará sobre recursos impetrados.  
 

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2018. 
 

 
Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 
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