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EDITAL Nº058/2018 

 
 

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 2018. 
 
 
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 26 de junho a 30 de julho de 
2018, 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 30 de julho 
de 2018, 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. 
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QUADRO I 

 
3. VALOR POR DISCIPLINA  
 
3.1. Valores 
 

a) disciplina de 45 horas: R$1554,21 (um mil, quinhentos e cinquenta e quatro 
reais e vinte e um centavos); 
b) disciplina de 30 horas: R$1036,14 (um mil, trinta e seis reais e quatorze 
centavos); 
c) disciplina de 15 horas: R$518,07 (quinhentos e dezoito reais e sete 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 2018 será divulgada pela Secretaria do Programa, até o dia 02/08/2018, 
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 no período de 
03/08/2018 a 07/08/2018, até às 17 horas.  
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. 
 

DISCIPLINAS DIA VAGAS 

TÓPICO ESPECIAL – TEORIAS DE ESTRATIFICAÇÃO E DESIGUALDADES 
SOCIAIS - 30 horas/2 créditos 

6ª feira 
14h às 17h 

6 

TÓPICO ESPECIAL – SOCIOLOGIA DAS CIDADES: organização espacial, 
gentrificação e resistências - 30 horas/2 créditos 

2ª feira 
14h às 17h 

6 

TÓPICO ESPECIAL - DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DO ESTADO DE 
BEM-ESTAR SOCIAL - 15 horas/01 crédito 

2ª feira 
18h às 21h 

6 

ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS - 45 horas/3 créditos 
3ª feira 

14h às 17h 
6 

SOCIOANTROPOLOGIA URBANA - 45 horas/3 créditos 
4ª feira 

14h às 17h 
6 

http://www.pucminas.br/pos/cienciassociais/destaques.php
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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 2018. 
6.3. O Colegiado do Programa deliberará sobre recursos impetrados.  
 
 
 
 

Belo Horizonte, 25 de junho de 2018. 
 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 

 


