Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

EDITAL Nº 01, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018
O PRESIDENTE DO COLEGIADO DO MESTRADO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL, da
Faculdade de Ciências Humanas da Fundação Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais resolve “ad referendum”:
Tornar pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo de alunos especiais interessados em
cursar, no primeiro semestre letivo de 2018, uma das disciplinas optativas oferecidas pelo Programa
de Pós-Graduação Mestrado em Antropologia Social da Faculdade de Ciências Humanas.
O processo de seleção será realizado da seguinte forma:
1-) As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas exclusivamente através do e-mail
ppgas.fach@ufms.br, do dia 1º ao dia 5 (até às 17h) de março de 2018, com o envio dos documentos
abaixo anexados, digitalizados e com boa resolução:
a-) “Ficha de Inscrição – Processo Seletivo PPGAS 2018.1 – Aluno especial”,
preenchida, datada e assinada, a qual estará disponível no site do PPGAS
(https://ppgas.ufms.br/), selecionando “Processo Seletivo”, em seguida, “Formulários”;
b-) Cópia do Currículo Lattes;
c-) Cópia do Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão de Curso emitido pela
Instituição de Ensino.
2-) Os interessados só poderão se inscrever em uma disciplina;
3-) A decisão do aceite do candidato ficará a cargo do docente responsável por cada disciplina;
4-) O resultado final será divulgado no site do PPGAS (https://ppgas.ufms.br/) no dia 07 de março de
2018.
5-) A matrícula deverá ser efetuada no Portal da Pós-Graduação (www.posgraduacao.ufms.br);
6-) Serão ofertadas vagas para alunos especiais nas seguintes disciplinas:
Disciplinas
Estudos subalternos:
feminismos, pós-coloniais e
queer
Antropologia dos processos de
formação de Estado: políticas
governamentais e direitos
diferenciados

Professor

Dias e horários

Carga
Horária

Tiago Duque

Terças-feiras, início dia 13
de março, das 14h às 18h.

60H

Antônio Carlos de
Souza Lima

Concentrada em período
integral, do dia 19 ao dia 23
de março, das 08h às 12h e
das 14h às 18h.

30H

ÁLVARO BANDUCCI JUNIOR
Coordenação do Mestrado em Antropologia Social/UFMS
Cidade Universitária – Bloco 13 – Caixa Postal 549

Fone: 67-3345-7687
79002-970 – Campo Grande – MS

