Universidade Federal de Mato Grosso
Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação
Instituto de Ciências Humanas e Sociais
Programa de Pós-Graduação em Sociologia
E D I T A L Nº 002/2022/PPGS/ICHS/UFMT
SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS
O Programa de Pós-graduação em Sociologia (PPGS), do Campus Universitário de Cuiabá,
Universidade Federal de Mato Grosso, abre vagas para candidatura a Aluno Especial para
disciplinas do curso de Mestrado em Sociologia abaixo relacionadas, referentes ao 2º
semestre de 2022.
Disciplina

Ementa

Docente

Dia/horário

Legislativo e políticas
públicas (Tópicos
Especiais em
Sociologia I)

Este componente curricular
tem por finalidade analisar o
papel do Poder Legislativo na
Agenda e na Produção de
Políticas Públicas por meio do
Processo Legislativo nas
diferentes esferas (Municipal,
Estadual e Federal), com
recorte para Legislativo
estadual mato-grossense.

Prof. Dr. Raimundo
Nonato Cunha de
França

Disciplina
concentrada

Estudo das relações
estabelecidas entre sociedade
e o direito, levando-se em
conta as concepções de
justiça, poder, Estado e
autoridade em análise
sociológica nos autores
clássicos e contemporâneos

Prof. Dr. Edson
Benedito Rondon
Filho

Sexta-feira
14:00-18:00

Estudo de correntes teóricas
e de autores fundamentais da
Teoria Sociológica
Contemporânea

Prof. Dr. Elton
Rogério Corbanezi

Sexta-feira
08:00-12:00
Início: 26/08
presencial

30 horas - 02 créditos
07 vagas

Sociologia da
experiência jurídica
(Tópicos Especiais em
Sociologia II)
30 horas – 02 créditos
10 vagas
Teoria Sociológica
contemporânea
60 horas – 04 créditos
05 vagas

14/09 online
17 e 18/11
presencial
08:00-18:00

Início: 19/08
presencial

INSCRIÇÕES:
As inscrições serão realizadas de 18 a 26/07/2022 e o resultado será divulgado no dia
27/07/2022 no site do PPGS (https://www.ufmt.br/curso/ppgs)
Os interessados podem se candidatar a até duas disciplinas, desde que apresentem dois
processos completos de inscrição.
O candidato a aluno especial deverá apresentar os seguintes documentos para a inscrição:
a. Preencher o formulário de inscrição disponível no Anexo I deste Edital
b. Cópia simples do RG e do CPF
c. Cópia simples do diploma de graduação
d. Cópia do Currículo Lattes
As cópias dos documentos devem estar em PDF e precisam ser encaminhadas junto com o
formulário de inscrição para o seguinte e-mail: posociologiaufmt@gmail.com com o assunto:
Aluno especial – Nome da disciplina pretendida + nome do candidato, no período estipulado
para a inscrição. Assim que a documentação for recebida, será enviado um e-mail de
confirmação. Caso isto não ocorra até o último dia de inscrição, favor encontrar em contato
com a secretaria do Programa.
A seleção dos candidatos será realizada pelo docente responsável pela disciplina, utilizandose dos seguintes documentos:
• Currículo Lattes: serão analisadas a formação acadêmica, a atuação profissional e a produção
•

científica do candidato.
Justificativa porque pretende cursar a disciplina (disponível no formulário de inscrição)

RECURSOS:
Caberá recurso em relação ao resultado do processo de seleção no prazo de 24 horas a contar
da data de publicação do resultado. A solicitação deverá ser dirigida à Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Sociologia, por meio de processo no Sistema Eletrônico de
Informações: SEI UFMT:
https://www.ufmt.br/site/sei/pagina/acessos-1603224167/1737
O SEI UFMT demanda um tempo de espera de 48 horas entre o cadastro de novos usuários
(usuários externos) e seu uso regular. Cabe ao candidato a observância desses prazos,
realizando seu cadastro em tempo hábil. O material de apoio para usuários do SEI está
disponível no seguinte endereço:
MATRÍCULA:
O candidato aprovado deverá efetivar sua matrícula nos dias 01 a 05/08/2022 encaminhando
um e-mail para o Programa de Pós-Graduação em Sociologia: posociologiaufmt@gmail.com
manifestando interesse em cursar a disciplina no qual foi selecionado e anexando o
comprovante de pagamento da taxa de matrícula. O valor da taxa de matrícula para os alunos
especiais é de R$ 221,50 (duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), por disciplina. O
boleto bancário para pagamento da taxa de matrícula ficará disponível no site da Fundação
UNISELVA (www.fundacaouniselva.org.br) O valor da taxa de matrícula não será devolvido.
Aos alunos especiais não será garantida a matrícula como aluno regular no Programa de PósGraduação em Sociologia. A passagem da condição de aluno especial para aluno regular darse-á apenas por meio de aprovação em processos de seleção específico para ingresso no
curso.

Os mesmos direitos e deveres aplicados aos alunos regularmente matriculados no Programa
de Pós-Graduação em Sociologia, referente à presença nas aulas, participação das avaliações
e cobrança dos estudos, serão aplicados aos alunos especiais.
Caberá ao Colegiado do Programa a decisão sobre o aproveitamento ou não dos créditos
obtidos como aluno especial em caso de aprovação em processo seletivo futuro para o
Programa de Pós-Graduação em Sociologia.
O Programa se reserva o direito de não preencher todas as vagas oferecidas neste processo
seletivo.
Casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em Sociologia.
Dúvidas favor entrar em contato com a Secretaria do Programa: Sala 13 do ICHS –
UFMT/Campus Cuiabá, das 13:00 às 18:00 horas.

ANEXO I
Formulário de Inscrição
Edital Aluno Especial 2022/2

Eu, ____________________________________________________________ estado civil:
____________________, residente à __________________________________________,
número ________, complemento ________________, bairro _______________________
CEP ____________________ cidade _______________________________ UF ________
telefone residencial (____) _________________, e-mail ____________________________,
RG ______________, órgão expedidor _____________ UF _______ CPF _______________,
ciente e de acordo com o conteúdo do Edital que divulga as normas do Processo Seletivo para
Aluno Especial 2022/2, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, do Instituto de Ciências
Humanas e Sociais/ICHS, da Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Cuiabá,
REQUEIRO inscrição na seguinte disciplina:
(_____) Legislativo e políticas públicas - Tópicos Especiais em Sociologia I
(_____) Sociologia da Experiência Jurídica - Tópicos Especiais em Sociologia II
(_____) Teoria Sociológica Contemporânea
Justificativa para cursar a disciplina:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cuiabá, ______, julho de 2022
Assinatura do requerente:

