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EDITAL CPOS/ASO/FACH Nº 19/2022, DE 15 DE JUNHO DE 2022

O PRESIDENTE DO COLEGIADO DO MESTRADO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL, da Faculdade de
Ciências Humanas/FACH da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de
suas atribuições legais torna público o edital de abertura de inscrições para o Processo
Sele�vo de alunos/as especiais interessados/as em cursar, no SEGUNDO semestre le�vo de
2022, uma das disciplinas opta�vas oferecidas pelo Programa de Pós-Graduação, Mestrado
em Antropologia Social da Faculdade de Ciências Humanas (FACH).

 

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 04/07 a 25/07  de 2022 até as 17 horas, com envio dos documentos abaixo
relacionados, digitalizados, anexados, e com boa resolução:

 

1. Ficha de inscrição – Processo sele�vo PPGAS 2022/2. – “Aluno/a Especial”, preenchida,
datada e assinada. A ficha estará disponível no site do PPGAS (h�ps//ppgas.ufms.br),
selecionando “Processo Sele�vo”, em seguida, “Formulários”,

 

2. Cópia do Currículo La�es;

 

3. Cópia do diploma de graduação ou cer�ficado de conclusão de curso emi�do pela
ins�tuição de ensino - RG. CPF, Titulo Eleitor e reservista (quando for o caso)

 

2 – Os/as interessados/as só poderão se inscrever em uma única disciplina;

 

3 – A decisão de aceite do/a candidato/a ficará a cargo do/a docente responsável por cada
disciplina;

 

4 – O resultado final será divulgado no site do PPGAS (h�p://ppgas.ufms.br/) no dia 27 de
JULHO de 2022;

 

5 – Os aprovados deverão fazer seu cadastro no site da pós-graduação
(www.posgraduacao.ufms.br), até o dia 29 de JULHO de 2022, a matricula será feita
automa�camente pela secretaria do PPGAS;

 

6 – São as seguintes as disciplinas com vagas ofertadas:

mailto:ppgas.fach@ufms.br
http://ppgas.ufms.br/
http://www.posgraduacao.ufms.br/
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DSICIPLINA PROFESSOR Dias/Horários Carga
horária

 

Laudos
Antropológicos

Antonio H.
A. Urquiza
(UFMS) e
Levi
Marques
Pereira
(UFGD)

 

2ª feira – das
07h30 às
11h30.

 

60 h

Antropologia da
ARTE

Maria
Raquel da
Cruz Duran
(UFMS)

3ª feira – das
07h30 às
11h30.

60 h

 

 

Antropologia
dos processos
de formação de
Estado. Polí�cas
governamentais
e Direitos
diferenciados

 

Flávia Freire
Dalmaso
(UFMS)

 

 

4ª feira – das
07h30 às

11h30.

 

60 h

 

 

 

Antônio Hilário Aguilera Urquiza

Coordenador do Mestrado em Antropologia Social/PPGAS/FACH/UFMS

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Antonio Hilario Aguilera Urquiza,
Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 14/06/2022, às 16:35,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3344194 e o código CRC 63D9C1C5.

 

COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.002635/2022-01 SEI nº 3344194

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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