
 

 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

EDITAL Nº 22/2021 - disciplinas alunos especiais 
 
Divulgação de programa de pós-graduação stricto sensu em Ciências Sociais Aplicadas para alunos/as especiais em 
nível de Mestrado e Doutorado. 

 

PERÍODO DE MATRÍCULA 
 

1) Envio de solicitação de matrícula pelos candidatos aos professores das disciplinas 25 a 30.08.2021 
2) Análise da documentação pelos professores: 31.08 a 04.09.2021 

3) Envio da lista de selecionados pelos professores da disciplina para a coordenação do Programa (Edital) e para a Secretaria 
do Programa (matrícula): até 05.09.2021 

 

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 que pode ser encontrado em arquivo paralelo a este Edital,, 
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. 

 

GRADE DISCIPLINAS SEGUNDO SEMESTRE/2021 COM VAGAS PARA ALUNOS(AS) ESPECIAIS 

 

Segunda-Feira 
 

 
Disciplina 

 
Professor 

 
Ementa 

 
Horário 

 
e-mail do professor para 

encaminhamento da inscrição 

 
Vagas 

Tópicos em Felipe Opressões interseccionais. 19:00 fspontes@uepg.br e luana@uepg.br, Serão ofertadas até 20 vagas. 

Identidades e Pontes e Consubstancialidade.  com o assunto “INSCRIÇÃO Cinco das vagas são 
Opressões Luana Identidade e diferença.  DISCIPLINA IDENTIDADES E reservadas para pessoas da 
Interseccionais Billerbeck Perspectivas do feminismo  OPRESSÕES INTERSECCIONAIS” comunidade externa à UEPG e 

  negro e decolonial.   ao sistema universitário, com 
     ênfase a lideranças 
     comunitárias, professoras do 
     ensino fundamental, médio e 
     técnico, integrantes de 
     movimentos sociais, 
     assistenciais e do serviço 

     público. 

mailto:fspontes@uepg.br
mailto:luana@uepg.br


 

Terça-Feira 
 

 
Disciplina 

 
Professor 

 
Ementa 

 
Horário 

 
e-mail do professor para inscrição 

 
Vagas 

Trabalho: 
aspectos 
históricos e 
sóciojurídicos 

Dirceia 
Moreira; 
Lenir 
Aparecida 
Mainardes da Silva; Silvana Souza  Netto Mandalozzo. 

Evolução histórica das concepções do 
trabalho, desde a Antiguidade até a 
modernidade. Análise do trabalho no 
tempo, sob a ótica do Direito Romano até 
a atualidade no direito brasileiro. 
Trabalho decente, proteção social e 
precarização do trabalho. 

07:30 às 
11:30 

dirceiam@uol.com.br 
lenirmainardes@gmail.com 
smandalozzo@uol.com.br 

3 vagas para 
alunos com a 
titulação de 
mestre 
2 vagas para 
demais alunos 

Tópicos 
Especiais: 
Direitos 
Humanos, 
Cultura de Paz e 
Epistemologia s 
do Sul 

Nei Alberto 
Salles Filho 

Cleide 
Lavoratti 

As Epistemologias do Sul e as Ciências 
Sociais. Decolonialidade, 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. 

09:00 às 
12:00 

Nei Alberto Salles Filho 
nsalles@uepg.br 

Até 12 vagas. 
Independente da 
titulação. 

Relações 
Sociais de 
Gênero 

Edina 
Schimanski 

 

Luana 
Billerbeck 

Construção social de gênero, 
feminilidades e masculinidades. Práticas 
de poder nas relações de gênero e 
papéis sociais. Gênero e desigualdade 
social. Justiça social como categoria 
emancipatória no combate à violência de 
gênero 

18:30 às 
21:30 

Édina Schimanski 
edinaschi@gmail.com 

 

Luana M. O. Billerbeck 
luana@uepg.br 

15 vagas: 
05 (cinco) vagas 
destinadas 
às/aos alunos 
especiais 
05 (cinco) vagas 
destinadas 

mailto:dirceiam@uol.com.br
mailto:lenirmainardes@gmail.com
mailto:smandalozzo@uol.com.br
mailto:nsalles@uepg.br
mailto:edinaschi@gmail.com
mailto:luana@uepg.br


 

 

     às/aos alunos 
regulares 
05 (cinco) vagas 
destinadas 
às/aos alunos 
com vinculação 
formal em outros 
programas de 
pós graduação 
stricto sensu. 

 

Quarta-Feira 
 

 
Disciplina 

 
Professor 

 
Ementa 

 
Horário 

 
e-mail do professor para 

inscrição 

 
Vagas 

Avaliação de 
Políticas Públicas 

Sandra Scheffer e 
Gonçalo Cassins do 
Carmo 

Histórico, concepções de avaliações de 
políticas Sociais. Planejamento e 
avaliação de políticas Sociais no Brasil. A 
avaliação em políticas públicas setoriais. A 
construção de indicadores 
socioeconômicos. Metodologias e 
desenvolvimento de avaliações. Avaliação 
e monitoramento de políticas e programas 
sociais. Experiências de avaliação. 

08:30 goncalocassins@gmail.com 
smscheffer@uepg.br 

02 Doutorado 

  02 Mestrado 

mailto:goncalocassins@gmail.com
mailto:smscheffer@uepg.br


 

Núcleo de 
Estudos 
Esporte, Lazer 
e Sociedade: 
Linha de ação 1 

Linha de Ação 1: 
Miguel Archanjo de 
Freitas Jr 
Bruno Pedroso 
Gonçalo Cassins 
Moreira do Carmo 
Leandro Vargas 
Natasha Santos Lise 

O núcleo promove o intercâmbio de 
estudos e pesquisas interdisciplinares na 
área do esporte e do lazer, sob a 
perspectiva das políticas públicas e 
garantia de direitos; da mercantilização 
das práticas corporais e indústria do 
entretenimento; da formação e atuação 
multiprofissional. Estas 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 e exclusões atreladas aos 
fenômenos esportivos e de lazer. 

14:00 Linha de Ação 1 
goncalocassins@gmail.com 

05 vagas 

 

mailto:goncalocassins@gmail.com


 

 

Núcleo de 
Estudos 
Esporte, Lazer 
e Sociedade: 
linha de ação 2 

Linha de Ação 2: 
Alfredo Cesar 
Antunes e 
Constantino Ribeiro 
de Oliveira Jr 

 14:00 Linha de Ação 2 
alfredo.cesar@hotmail.com 

10 vagas 

Núcleo de 
Inovação em 

Cidadania e 
Políticas 
Públicas 

Professores: João 
Irineu de Resende 
Miranda; Fabrício 
Bittencourt da Cruz; 
Miguel Archanjo 
Freitas Jr.; Márcio 
Fernandes; Edson 
Belo Silva; Bruno 
Pedroso 

Inovação no Setor Público - Integração 
Digital - Letramento Midiático 

9:00 joaoirineu@uepg.br 04 vagas 

mailto:alfredo.cesar@hotmail.com
mailto:joaoirineu@uepg.br


 

Quinta-Feira 
 

 
Disciplina 

 
Professor 

 
Ementa 

 
Horário 

 
e-mail do professor para 

inscrição 

 
Vagas 

Núcleo de Edina O núcleo pauta-se na reflexão sobre a relação entre 14:00 mlmedeiros@uepg.br 02 Mestrado 
Estudos: Schimanski; gênero e meio ambiente e tem como referência   02 Doutorado 
Questão Lenir M. Silva; central as questões ambientais e seus determinantes    

ambiental, Augusta sócio-históricos na produção e reprodução das    

gênero e Pelinski condições de pobreza existentes na sociedade.    

condição de Raiher; Dentro dessa seara, destacam-se alguns elementos    

pobreza. Sandra Maria de estudo, tais como desenvolvimento e    

 Scheffer; sustentabilidade, mundo urbano e mundo rural,    

 Mirna de Lima processos de urbanização e violência, lutas sociais e    

 Medeiros; políticas públicas, educação ambiental, pobreza e    

 Luana exclusão, cidadania   ecológica,   justiça   social   e    

 Billerbeck 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 buscando verificar o    

  impacto da pandemia na segurança alimentar da    

  população de Ponta Grossa.    

mailto:mlmedeiros@uepg.br


 

 

Tópicos 
Especiais: 
Questões de 
alimentação 

Mirna de Lima 
Medeiros 

A alimentação sob diferentes olhares, de 
componente da cultura até direito a ser garantido. 
Principais conceitos, ações, programas e políticas de 
alimentação vigentes no Brasil. 

9:00 mlmedeiros@uepg.br  

Realidade, Alfredo Cesar Realidade: explicação científica dos fenômenos e 14:00 alfredo.cesar@hotmail.com 10 Vagas 
Conceitos Antunes significado particular dos mesmos para determinadas    

Sociais,  classes de sujeitos e para sujeitos singulares. As    

Representaç  representações e a relatividade da verdade: a    

ões e  pluralidade das razões; o outro como alteridade.    

Imaginário.  Sistemas de valores. O imaginário social: imaginação    

  individual e símbolos coletivos. Representações e    

  ideologias    

 

Sexta-Feira 
 

 
Disciplina 

 
Professor 

 
Ementa 

 
Horário 

 
e-mail do professor para 

inscrição 

 
Vagas 

Núcleo de Dirceia Concepções históricas, filosóficas, jurídicas 9:00 às nsalles@uepg.br Até 12 vagas. 
Pesquisa em Moreira; e políticas referentes aos Direitos Humanos. 12:00   

Direitos Lislei T. Relações entre o Estado, Políticas Públicas e os    

Humanos, Preuss; Direitos Humanos. Aspectos inter-multi-    

Cidadania e Nei Salles transdisciplinares dos estudos em Direitos Humanos.    

Políticas Filho     

Públicas      

 

mailto:mlmedeiros@uepg.br
mailto:alfredo.cesar@hotmail.com
mailto:nsalles@uepg.br

