
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

MESTRADO E DOUTORADO 

 

 

EDITAL Nº 13 /2021 

ALUNOS ESPECIAIS 

Divulgação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Sociais 
Aplicadas para alunos/as especiais em nível de Mestrado e Doutorado.  

 

São considerados Alunos/as Especiais aqueles/as matriculados/as em disciplinas 
isoladas (Ex.: alunos/as não aprovados/as no Processo de Seleção, alunos/as que 
pretendem participar de futuros Processos de Seleção, alunos/as de outros 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UEPG ou de outra Instituição).  

A inscrição para Alunos/as Especiais é permitida apenas em 01 (uma) das 
Disciplinas indicadas no presente edital. Candidatos/as que solicitarem mais de uma 
disciplina terão inscrição indeferida. A aceitação da inscrição como Aluno/a Especial 
está condicionada ao número de vagas ofertadas neste edital.  

Para as vagas a serem a preenchidas por Alunos/as Especiais terão prioridade 
os/as alunos/as com vinculação formal em outros programas de pós-graduação 
stricto sensu. A seleção para vagas a serem preenchidas por Alunos/as Especiais 
será feita pelo/a professor/a responsável pela disciplina/atividade com base nos 
documentos entregues pelo/a candidato/a.  

No ato de inscrição, além do preenchimento do formulário abaixo, o/a candidato/a a 
Aluno/a Especial deverá entregar cópia do Diploma de Graduação, Curriculum 
Lattes e uma justificativa escrita (1 lauda) da importância da disciplina pleiteada 
para sua vida acadêmica e/ou profissional.  

Em caso de candidatos/as com mestrado, os mesmos deverão apresentar diploma 
ou comprovante de conclusão do curso de mestrado, cópia do histórico escolar de 
mestrado, Curriculum Lattes atualizado e uma justificativa escrita (1 lauda) da 
importância da disciplina pleiteada para a sua vida acadêmica e/ou profissional.  

A inscrição para Aluno/a Especial será efetuada nos dias 08 a 11.05.2021 no e-



mail  indicado pelo Professor Responsável da disciplina  

Grade disciplinas primeiro semestre letivo de 2021 

 

Segunda-Feira 

Disciplina Professor Ementa Horário E-mail Contato 

INTRODUÇÃO À 
ANÁLISE DE 
DADOS PARA 
AS CIÊNCIAS 
SOCIAIS 

(Até 5 alunos 
especiais) 

Augusta 
Raiher 

Abordagem quantitativa 
em Ciências Sociais. 
Dados primários e o 
processo de 
amostragem. Dados 
secundários e a 
extração dos 
microdados. Análise 
exploratória de dados: 
construção, 
apresentação e 
medidas. Medidas de 
associação dos dados. 
Introdução à análise 
multivariável dos 
dados. Construção de 
indicadores sociais. 
Mapas e análises 
espaciais. Análise de 
Conteúdo. 

 14 hs apraiher@uepg.br 

  

Terça-Feira 

Disciplina Professor Ementa Horári
o 

E-mail contato 

Estado, 
sociedade 

e 

Desenvolviment
o 

no Brasil 

Luiz 
Alexandre 
Gonçalves 

Cunha 

O desenvolvimento 
como processo e 
projeto. As 
concepções 
tradicionais de 
desenvolvimento. 
Concepções 
renovadas de 

14h  cunhageo@uepg.br 

10 vagas para alunos 

especiais. 

mailto:cunhageo@uepg.br


 
desenvolvimento. 
Projetos de 
desenvolvimento 
para o Brasil. 
Constituição de 
1988 e o 
desenvolvimento 
recente do Brasil. 
A ruptura no 
projeto de 
desenvolvimento 
brasileiro. Estado 
patrimonialista e o 
subdesenvolviment
o brasileiro. O 
patrimonialismo 
societário e o 
subdesenvolviment
o brasileiro. Um 
novo projeto de 
desenvolvimento 
para o Brasil. 

 

 

 Nucleo de 
Estudos e 
pesquisa 
Estado, 
Políticas 
Públicas e 
Práticas Sociais 

(atividades 
serão 
concentradas 
em junho julho 
e agosto - inicio 
em 29 de junho) 

Para alunos 
especiais são 3 
vagas.  

 
Professora
s 

Danuta 

Estrufika 

Cantoia 

Luiz 

 

Reidy 
Rolim de 
Moura 

 O Núcleo de Estudos 
e Pesquisas Estado, 
Políticas Públicas e 
Práticas Sociais tem 
por objetivo promover 
a produção e 
socialização de 
conhecimentos sobre 
Estado, Políticas 
Públicas e Práticas 
Sociais numa 
perspectiva 
multidisciplinar e 
interdisciplinar no 
contexto das ciências 
sociais aplicadas. 
Propiciando aos 
acadêmicos da 
graduação, pós-
graduação e 
profissionais, a 
vivência da pesquisa 
científica; oportunizar 
um espaço de 
socialização de 
conhecimentos 

 14hs  
reidymoura@gmail.co
m 



produzidos pelo 
Núcleo, elaborar 
artigos e coletâneas 
científicas de caráter 
interdisciplinar e 
promover eventos 
acadêmicos para o 
debate das temáticas 
do Núcleo. 

(até 10 vagas 
universais) 

Tópicos 
Especiais:  

Direitos 
Humanos e 
Cultura de Paz 
na perspectiva 
das 
Epistemologias 
do Sul. 

Professor 
Nei Alberto 
Salles 
Filho 

As Epistemologias do Sul e 

as Ciências Sociais. América 

Latina e Brasil em relação às 

múltiplas formas de 

violência na sociedade. 

Direitos Humanos: 

violências, conflitos e 

dignidade. Cultura de Paz: 

índice global de paz: 

indicadores sociais, 

econômicos, ambientais e 

políticas públicas. Direitos 

Humanos e Cultura de Paz: 

cidadania, democracia e a 

pesquisa em Ciências 

Sociais.   

 8.30  nsalles@uepg.br 

  

Quarta-Feira 

Disciplina Professor Ementa Horári
o 

Link Meet 

Núcleo de 
Estudos 

Esporte, Lazer 
e 

Sociedade 

Linhas de 
ação:  

1 - 
Cientometria 

2 - Indivíduo, 
Memória, 
Representaçõ
es 

Prof.Bruno 
Pedroso 

Prof. Miguel A. 
de Freitas Jr. 

Prof. Gonçalo 
Cassins 
Moreira 

do Carmo 

Prof.Alfredo 
Cesar Antunes 

Prof.Constanti
no Ribeiro de 
Oliveira Jr 

O Núcleo 
promove o 
intercâmbio de 
estudos e 
pesquisas 
interdisciplinar
es na área do 
esporte e do 
lazer, sob a 
perspectiva 
das políticas 
públicas e 
garantia de 
direitos; da 
mercantilizaçã
o das práticas 
corporais e 
indústria do 

14h  
https://meet.google.com/g
bs-vwdi-wfg 

email:  

Linha 1. 

gcassins@uepg.br 

Linha 2. 

alfredo.cesar@hotmail.co
m  

 

https://meet.google.com/gbs-vwdi-wfg
https://meet.google.com/gbs-vwdi-wfg
mailto:gcassins@uepg.br
mailto:alfredo.cesar@hotmail.com
mailto:alfredo.cesar@hotmail.com


 

Número de 
Vagas: 14 

entreteniment
o; da formação 
e atuação 
multiprofission
al. Essas 
análises são 
tensionadas 
pelas ações 
sociais e a 
cultura política 
de um 
determinado 
momento 
histórico; com 
o valor de 
trocas 
simbólicas; 
com as 
desigualdades
; inclusões 
atreladas aos 
fenômenos 
esportivos e 
de lazer. 

 

Núcleo de 
Pesquisa 

Interdisciplinar 
em 

teoria social, 
teórica 

política e pós-
estruturalismo 

Murilo Duarte 
Costa Corrêa 

 

As Epistemologias do 

Sul e as Ciências 

Sociais. América 

Latina e Brasil em 

relação às múltiplas 

formas de violência 

na sociedade. Direitos 

Humanos: violências, 

conflitos e dignidade. 

Cultura de Paz: índice 

global de paz: 

indicadores sociais, 

econômicos, 

ambientais e políticas 

públicas. Direitos 

Humanos e Cultura 

de Paz: cidadania, 

democracia e a 

pesquisa em Ciências 

Sociais.   

14h Email: correa@uepg.br 

 Núcleo de 
Pesquisa em 
Inovação, 
Cidadania e 
Políticas 

 João Irineu de 
Resende 
Miranda 

Fabrício 

 O Núcleo tem 
como objetivos 
desenvolver 
projetos e 
pesquisas 

 9 
horas 

 joaoirineu@uepg.br 

 

(15 vagas universais) 

mailto:joaoirineu@uepg.br


Públicas 

 

(15 vagas 
universais) 

Bittencourt da 
Cruz 

Miguel 
Archanjo de 
Freitas Jr. 

Bruno 
Pedroso 

aplicadas que 
produzam 
soluções 
inovadoras 
para o 
exercício da 
cidadania ou 
para o 
aperfeiçoamen
to de políticas 
públicas.  

  

Quinta-Feira 

Disciplina Professor Ementa Horário Link Meet 

Núcleo de 
Estudos: 

Questão 
ambiental, 

gênero e 
condição 

de pobreza 

 

(até três 
alunos 
especiais) 

Edina 
Schimanski 

Lenir M. Silva 

Mirna 
Medeiros  

Augusta 
Pelinski 
Raiher 

Sandra Maria 
Scheffer 

 

 O núcleo pauta-se na 
reflexão sobre a 
relação entre gênero e 
meio ambiente e tem 
como referência central 
as questões ambientais 
e seus determinantes 
sócio-históricos na 
produção e reprodução 
das condições de 
pobreza existentes na 
sociedade. Dentro 
dessa seara, destacam-
se alguns elementos de 
estudo, tais como 
desenvolvimento e 
sustentabilidade, 
mundo urbano e mundo 
rural, processos de 
urbanização e 
violência, lutas sociais 
e políticas públicas, 
educação ambiental, 
pobreza e exclusão, 
cidadania ecológica, 
justiça social e 
equidade. Em 2021 o 
núcleo irá discutir os 
reflexos da pandemia 
na alimentação da 
população em situação 
de pobreza. Desse 
modo haverá 
discussões teóricas e 
práticas de pesquisa 

14h  
mlmedeiros@uepg.br 



buscando mapear 
ações e instituições que 
têm abordado essa 
pauta entre outras 
questões. 

  

Sexta-Feira 

Disciplina Professor Ementa Horário Link Meet 

(até 10 
vagas 
universais) 

Núcleo de 
Direitos 

Humanos, 

Cidadania 
e 

Políticas 
Públicas 

Dirceia 
Moreira 

Lislei 
Teresinha 
Preuss 

Nei Alberto 
Salles Filho 

 Concepções 
históricas, 

filosóficas, jurídicas 
e políticas 

referentes aos 
Direitos Humanos. 
Relações entre o 
Estado, Políticas 

Públicas e os 
Direitos Humanos. 

Aspectos inter-
multi-

transdisciplinares 
dos estudos em 

Direitos Humanos.  

8h  nsalles@uepg.br  

Estado e 
Políticas 

Públicas 

 

6 vagas 
para 
alunos 

Lucia 
Cortes da 
Costa 

Reidy Rolim 
de Moura 

Fabrício 
Bitencourt 

 Conceito e 
análise sobre o 
Estado 
Moderno, 
soberania e 
cidadania. O 
Estado 
brasileiro, a 
estrutura dos 
poderes e suas 

8:30h  cortesluci@gmail.com  

mailto:nsalles@uepg.br
mailto:cortesluci@gmail.com


especiais  
- 3 
mestrado 
e 3 
doutorado. 

funções. Estado, 
Agências 
reguladoras e 
Políticas sociais 
no Brasil. O 
Estado de bem-
estar em 
diferentes 
contextos 
históricos. 
Estado, Políticas 
Públicas, 
Federalismo e 
descentralização 
no Brasil.  

 

Tópicos 
Especiais: 
Trabalho e 
Saúde 
Mental 

 

(4 vagas – 
mestrado 
ou 
doutorado) 

Lenir 
Mainardes 

Vitor Hugo 
Bueno 
Fogaça 
(Pós-
doutorando) 

Concepções 
modernas 
acerca da saúde 
coletiva e sua 
construção no 
Brasil. O 
processo de 
saúde-doença-
trabalho. O 
trabalho e 
adoecimento. 
Saúde mental e 
trabalho. 
Suicídio e 
trabalho. Saúde 
do trabalhador 
no contexto da 
uberização do 
trabalho. A 
Política Nacional 
de Saúde do 
Trabalhador e 
da Trabalhadora 
e seus princípios 
e diretrizes. 
Trabalho 
decente, 
trabalho precário 
e proteção 
social.  

14 
horas 

vitorbueno0602@hotmail.com 



 

  

Ponta Grossa, 7 de maio de 2021 

 

 

Prof. Dr. João Irineu de Resende Miranda 

Coordenador do PPGCSA 


