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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS PARA DISCIPLINA DO SEGUNDO SEMESTRE DE 
2018 DO MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS SOCIAIS (PGCS) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) 

 

Pelo presente edital, a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 
Universidade Federal do Espírito Santo faz saber que foram aprovadas as regras para a inscrição 
e avaliação de candidatos à seleção simplificada de alunos especiais para disciplina condensada 
de Mestrado em Ciências Sociais para o semestre 2018/2, nos seguintes termos:  

 

a) DA DISCIPLINA: 

 

Código: PGCS 9151 

Nome: Tópicos Especiais 2 (30H) 

Subtítulo da disciplina: Narrativas de Brasilidade em Disputa 

Professora: Adelia Miglievich 

 

II) DO ALUNO ESPECIAL 

1. O aluno especial, conforme determinado pela Resolução Nº 11/2010 – CEPE – UFES e 
estabelecido pelo Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais-UFES, 
é o aluno que, não sendo parte do corpo discente de programas de pós-graduação na UFES, 
candidata-se e é selecionado para cursar componentes curriculares isolados no PGCS-UFES. Os 
alunos regulares de outros programas de pós-graduação da UFES ou de outras instituições de 
ensino superior não são alunos especiais, mas sim regulares, e deverão respeitar o período e 
regras de matrícula dos alunos regulares. 

2. Os componentes curriculares cursados pelo aluno especial poderão ser usados, sob o caráter de 
aproveitamento de estudos, caso o mesmo aluno venha a compor o corpo discente regular do 
PGCS-UFES. 

3. Certificado de colação de grau OU declaração de conclusão de curso de nível superior 
(bacharelado e/ou licenciatura) em qualquer área do conhecimento. 

 

III) DAS VAGAS  

4. Estão sendo ofertadas na disciplina um total de 8 (oito) vagas para alunos regulares e 
especiais do PGCS, com PRIORIDADE para os primeiros.  
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5. As vagas NÃO preenchidas pelos alunos regulares serão destinadas ao presente edital, 
devendo ser preenchidas (sem ultrapassar o total de oito) pelos alunos especiais selecionados em 
ordem de classificação. 

 

IV) DAS INSCRIÇÕES 

6. As inscrições para a seleção simplificada de alunos especiais se darão exclusivamente por 
e.mail coordenador.pos.cienciassociais@ufes.br, devendo ser inserido no título da mensagem: 
INSCRIÇÃO DE ALUNO ESPECIAL DISCIPLINA Narrativas de Brasilidade em Disputa – 
PGCS, e ocorrerão no período de 19 a 26 de outubro de 2018, até a meia-noite do último dia.  

7. Para a realização da inscrição, o(a) candidato(a) deverá enviar por e.mail: 
coordenador.pos.cienciassociais@ufes.br os seguintes documentos digitalizados:  

a) Cópia digital do documento de identificação; 
b) Cópia digital do Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso em nível superior 

(licenciatura e/ou bacharelado); 
c) Formulário de inscrição devidamente preenchido, contendo o link do currículo lattes 

(http://lattes.cnpq.br/) (Verificar Anexo I deste edital); 
b) Documentação comprobatória do currículo dos últimos quatro anos (verificar os itens 

pontuados na seleção) 

8. O envio incompleto da documentação acima elimina o/a candidato/a do processo seletivo. 

 

V) DA SELEÇÃO  

9. Serão critérios para seleção dos candidatos:  

a. Titulação acadêmica na seguinte ordem (da menor para a maior sendo contabilizado apenas 
um curso em cada nível) 

Pós-graduação lato sensu completa (quando de 120H ou mais); 
Mestrado (stricto sensu) completo; 
Doutorado (completo) 

b. Outros Cursos com CH igual ou acima de 30H; 

b. Tempo de Pibic e/ou bolsa de extensão universitária e/ou Pibid e/ou monitoria (com ou sem 
bolsa) nos últimos quatro anos;  

c. Participação com trabalho em eventos acadêmicos nos últimos quatro anos;  
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d. Participação em comissão organizadora e/ou científica de eventos acadêmicos nos últimos 
quatro anos; 

e. Participação em corpo editorial de publicações nos últimos quatro anos;  

f. Pareceres de revistas científicas nos últimos quatro anos; 

g. Produção bibliográfica nos últimos quatro anos.  

 

10. Para cada critério será aplicada pontuação correspondente, conforme quadro de pontuação 
(Anexo II deste edital).  

11. Em caso de empate será dada preferência ao candidato de maior idade.  

12. Os candidatos serão distribuídos pelas vagas, do que obteve maior pontuação para o que 
obteve menor pontuação, até que todas as vagas estejam completas ou até que não haja mais 
candidatos, o que ocorrer primeiro.  

13. A Coordenação do PGCS-UFES divulgará os resultados gerais de todos os candidatos até o 
dia 05 de novembro de 2018, na página do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 
(cienciassociais.ufes.br) e no quadro de avisos da Secretaria Integrada de Programas de Pós-
Graduação (SIP).  

14. A apresentação de recursos em vista de resultados parciais ou finais deverá ser encaminhada 
à coordenação do Programa, e entregue na secretaria unificada das pós-graduações, em até 24 
(vinte e quatro) horas após a divulgação dos resultados. Os recursos encaminhados deverão ser 
analisados e respondidos em até 2 (dois) dias úteis. O/a candidato/a deverá ser claro, consistente 
e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será liminarmente indeferido.  

 

VI) DA MATRÍCULA  

15. A efetivação da matrícula dos candidatos selecionados será feita presencialmente na 
secretaria de Programas de Pós-Graduação do CCHN, localizada na sala 108 do Prédio Bárbara 
Weinberg I, no campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo.  

16. O/a aluno/a selecionado/a deverá confirmar a data de matrícula de alunos especiais – em 
que pese sua previsão no presente edital.  
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17. O/a candidato/a aprovado/a deverá começar a cursar a disciplina no resultado final do 
processo seletivo desde sua primeira aula, mesmo nos casos em que a primeira aula ocorrer antes 
da data determinada pela Secretaria para efetivação da matrícula.  

18. Para efetivação da matrícula, o/a candidato/a deverá apresentar no ato da matrícula:  

a. Original e cópia do diploma de Graduação Plena e/ou de Mestrado e/ou de Doutorado ou 
cópia autenticada em cartório do diploma de Graduação Plena e/ou Mestrado; 

b. Cópia da Carteira da Identidade;  
c. Cópia do CPF;  
d. 1 (uma) foto 3x4; 
e. Ficha cadastral discente, disponível em secretaria.cchn.ufes.br/formularios 

 

19. As matrículas poderão ser feitas pessoalmente pelo/a candidato/a, no local e nas datas 
indicadas; por outra pessoa, munida de documentos pessoais e procuração assinada pelo 
candidato, em que esteja expressa autorização para a inscrição neste processo seletivo. É vedada 
a matrícula por correio eletrônico ou qualquer outro meio que não os acima especificados.  

20. Não serão aceitas matrículas em desacordo com as exigências estabelecidas neste edital. A 
omissão/deturpação de informações ou a ausência de documentos obrigatórios pelo candidato 
resultará no indeferimento de sua inscrição e não ressarcimento da taxa de inscrição.  

 

VI) CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

21. O cronograma do processo seletivo é o que se segue: 

a) 19 de outubro de 2018 – Lançamento do edital. 

b) 17 a 26 de outubro de 2018 – Mediante e.mail dirigido a 
coordenador.pos.cienciassociais@ufes.br, no título da mensagem: INSCRIÇÃO DE ALUNO 
ESPECIAL DISCIPLINA Narrativas de Brasilidade em Disputa – PGCS, até a meia-noite do 
último dia. 

c) 31 de outubro de 2018 - Resultado final do processo seletivo - divulgação na página do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (cienciassociais.ufes.br) e no quadro de avisos 
da Secretaria Integrada de Programas de Pós-Graduação (SIP). 

d) 01 de novembro de 2018 – Recurso do resultado Secretaria Integrada de Programas de Pós-
Graduação (SIP). 
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e) 05 de novembro de 2018 – Resultado do recurso - divulgação na página do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais (cienciassociais.ufes.br) e no quadro de avisos da Secretaria 
Integrada de Programas de Pós-Graduação (SIP). 

f) 07 e 08 de novembro de 2018 - previsão do período de matrículas nas disciplinas (orienta-se 
os alunos especiais selecionados a se manterem atualizados da data e demais procedimentos de 
matrícula, consultando a SIP e o sítio eletrônico do PGCS; contato eletrônico da SIP: 
<sip.ufes@gmail.com>) 

22. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais e pela docente responsável.  

 

VII) BANCA DE SELEÇÃO 

A Banca de Seleção para aluno especial será composta pelos professores: 

Adelia Maria Miglievich Ribeiro (presidente e professora da disciplina) 

Eliana Santos Junqueira Creado (PGCS) 

Patrícia Pavesi (PGCS) 
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ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL DO MESTRADO PGCS 

EM 2017/2 

Nome completo:  Data de nascimento:  

RG:  CPF:  Título de eleitor:  

Endereço: Bairro: 

Cidade/UF:  E-mail:  

Celular:  Tel. Residencial:  Tel. Comercial:  

Link do currículo lattes: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO II 
TABELA DE PONTUAÇÃO 

Nome do candidato: 

Titulação (só se contabiliza um curso 
em cada nível) 

Pontuação por item Pontuação do candidato 

Doutorado 
na área de CS: 20 
noutra área: 15 

 

Mestrado 
na área de CS: 15 
noutra área: 10 

 

Pós-graduação lato sensu 
na área de CS: 10 
noutra área: 8 

 

Formação Complementar, produção 
acadêmica e outros (últimos quatro 
anos) 

  

Outros cursos (CH igual ou acima de 
30H) 

05 por curso  

Pibic e/ou bolsa de extensão universitária 
e/ou Pibid e/ou monitoria 

10 por semestre  

Participação com trabalho em eventos 
acadêmicos 

04 por trabalho/ 
participação em mesa ou 
painel/ coordenação de 
GT/debate 

 

Participação em comissão organizadora 
e/ou científica de eventos acadêmicos 

05 por comissão  

Participação em corpo editorial de 
publicações 

08 por corpo editorial  

Pareceres de revistas científicas 02 por parecer  

Pontuação total  

Idade do candidato (para fins de desempate)  

 

ATENÇÃO: o candidato deverá entregar a tabela de pontuação preenchida com os possíveis pontos 
obtidos por ele para conferência da Comissão de Seleção. 
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ANEXO III 

INFORMAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA1 

 

Código: PGCS 9151 

Nome: Tópicos Especiais 2 (30H) 

Subtítulo da disciplina: Narrativas de Brasilidade em Disputa 

Professora: Adelia Miglievich 

Carga horária: 30h 

Créditos: 02 

 

Início: 12 de novembro 

Encerramento: 30 de novembro 

 

Dias da semana: segundas, quartas e sextas. 

Horário: 9 às 13h 

 

Ementa: 

Ementa: A ideia de nação advém da aposta em se poder falar em algo como "comunidade 
imaginada" política e cultural num só tempo. Em que pesem as trajetórias distintas das nações 
europeias e da nação brasileira, a qual não pode se descolar de sua história colonial, a 
comunidade simbólica suposta no "nacional" seleciona tradições específicas enquanto oculta 
outras, remetendo-se a experiências e memórias partilhadas que ligam o passado ao presente e, 
também, ao futuro. Trazemos de Stuart Hall a percepção de que a cultura (também a cultura 
nacional) é lócus da luta política, assim como, na academia, ao se falar em perspectivas teóricas, 
também falamos da "política da teoria". Fato é que imaginários que marcaram a brasilidade, tais 
como os pautados na "mestiçagem" acabaram por servir, inadvertidamente, à invisibilidade das 
culturas afro e ameríndia e, sobretudo, para camuflar as tensões e conflitos que constituiram o 
Brasil. Hoje, mais do que nunca, a possibilidade de uma adesão a uma ideia de nação que 
represente a plural e ampla gama de "brasileiros" é colocada sob suspeita. Não se pretende, no 
curso, a realização de uma leitura única da miscigenação em suas consequências negativas para o 
reconhecimento das diferenças, mas se trata de desconstruí-la para ressignificá-la. A par disso, a 
                                                           
1 Os programas são passíveis de aprimoramento, então podem passar por alterações. 
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reivindicação dos movimentos identitários para que suas histórias e vozes se façam presentes na 
reescrita da história brasileira ganha destaque. Em suma, o sopro pós-colonial e suas demandas 
inspiram neste curso a revisitação da narrativa, até pouco tempo, monolítica de "quem somos 
nós". 
 
Referências: 
 
ABDALA Jr. Benjamin. Fronteiras múltiplas, identidades plurais: um ensaio sobre 
mestiçagem e hibridismo cultural. São Paulo: Ed. Senac-SP, 2002. 
 
BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007 
 
BOMFIM, Manoel. América Latina: males de origem. Rio de Janeiro: Topbooks, 2005. 
 
HALL, Stuart. Da diáspora. Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2009 
 
MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Lisboa: Antígona, 2014. 
 
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional vs. 
identidade negra. Petrópolis: Vozes, 1999. 
 
RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995. 
 
SANTIAGO, Silviano. Uma literatura nos trópicos. Ensaios sobre dependência cultura. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2000.   
 
SANTIAGO, Silviano. As raízes e o labirinto da América Latina. Rio de Janeiro: Rocco, 
2006. 
 
SCHWARCZ, Lília Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na 
sociabilidade brasileira. São Paulo: Claroenigma, 2012. 
 
VILLAS BÔAS, Glaucia. Casa grande e terra grande, sertões e senzala: a sedução das origens. 
In: KOSMINSKY; LÉPINE; PEIXOTO. Gilberto Freyre em quatro tempos. Bauru, SP: 
EDUSC, 2003, p. 115-134. 
 
WILLIAMS, Raymond. Cultura e materialismo. São Paulo: Ed. Unesp, 2011. 
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