
 

 
 

 

 

  

  

  

EDITAL Nº 04, DE 28 DE JULHO DE 2020 
 

 
O PRESIDENTE DO COLEGIADO DO MESTRADO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL, 
da Faculdade de Ciências Humanas/FACH 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 SEGUNDO semestre letivo de 2020, 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 através do e-mail: 
ppgas.fach@ufms.br, período de 10/08 a 14/08  de 2020 até as 17 horas, com envio 
dos documentos abaixo relacionados, digitalizados, anexados, e com boa resolução: 
 

a) Ficha de inscrição – Processo seletivo PPGAS 2020/2. – “Aluno Especial”, 
preenchida, datada e assinada. A ficha 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 - RG. CPF, Titulo Eleitor e reservista 
(quando for o caso) 

 
2 – Os interessados só poderão se inscrever em uma única disciplina; 
 
3 – A decisão de aceite do candidato ficará a cargo do docente responsável por 
cada disciplina; 
 
4 – O resultado final será divulgado no site do PPGAS (http://ppgas.ufms.br/) no dia 
15 de agosto 2020; 
 
5 – Os aprovados deverão fazer seu cadastro no site da pós-graduação 
(www.posgraduacao.ufms.br), até o dia 18 de agosto de 2020, a matricula será feita 
automaticamente pela secretaria do PPGAS; 
 
6 – São as seguintes as disciplinas com vagas ofertadas: 
 

DSICIPLINA PROFESSOR Dias/Horários Carga 
horária 

Tópicos Especiais: 
Introdução à Antropologia  

Antonio Hilario 
Aguilera Urquiza 

3ª feira – das 8h às 
12hs. 

30 h  
 
 

Antropologia e Religião Asher G. Brum 
Pereira 

4ª feira – das 8 às 12 h.  60h 
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Indigenismo no Brasil 
como discurso e prática 
colonial: elementos para 
uma abordagem 

Victor Ferri Mauro e 
Lindomar Lili 
Sebastião 

4ª feira – das 14 às 18h. 60h 

Antropologia e Trabalho Ricardo Luiz Cruz 6ª feira – das 14 às 18 h. 60h 

 
 
 
Antônio Hilário Aguilera Urquiza 
Coordenador do Mestrado em Antropologia Social/PPGAS/FACH/UFMS 


