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O Programa de Pós Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Faculdade de Comunicação e 
Artes da Universidade Federal de Mato Grosso (PPGECCO-FCA-UFMT), Campus Cuiabá, abre vagas 
para candidatura a Aluno Especial para as disciplinas relacionadas no Anexo I (Mestrado e Doutorado), 
que serão ofertadas no Semestre Letivo de 2021/1. 
 
Período de inscrições: 01 a 08 de março de 2021.  
Divulgação do resultado: 10 de março de 2021.  
Interposição de recursos: 11 de março de 2021. 
Resultado da análise dos recursos e homologação dos resultados: 12 de março de 2021. 
Matrícula: 15 de março de 2020. 
 
01) Todos os resultados serão divulgados no site do PPGECCO-UFMT (www.ufmt.br/ecco). As 
inscrições serão realizadas via SEI (Sistema Eletrônico de Informações) da UFMT, até as 22:59h (horário 
de Cuiabá). O candidato a Aluno Especial deverá anexar, no ato da Inscrição, os seguintes documentos 
digitalizados: 
 
Documentação exigida: 
o CPF; 
o RG; 
o Foto 3x4; 
o Requerimento de inscrição preenchido e assinado (Anexo II); 
o Carta de Intenção digitada e assinada pelo candidato, entre uma e duas páginas (fonte tamanho 12, 

espaçamento 1,5), devendo: 
a) propor tema de interesse para pesquisa; 
b) justificar enquadramento do tema de interesse na Área de Concentração em Estudos 

Interdisciplinares de Cultura; 
o Currículo registrado na Plataforma Lattes, devidamente atualizado (htttp://lattes.cnpq.br); 
o Diploma ou Certidão de Concluinte de Graduação (somente para candidatos a alunos especiais em 

nível de mestrado); 
o Diploma ou Certidão de Concluinte de Mestrado (somente para candidatos a alunos especiais em nível 

de doutorado). 
 
02) No ato da inscrição, o candidato deverá indicar, em ordem de preferência, até duas das disciplinas 
que constam do Anexo I (Mestrado ou Doutorado), podendo ser aceito em uma das duas, nas duas ou ter 
candidatura recusada. 
 
03) A seleção será realizada pelo(s) professor(es) das disciplinas nas quais o candidato se inscreveu ou 
por uma comissão de docentes homologada pelo Colegiado de Curso, utilizando-se como critério a análise 
dos fundamentos e argumentos contidos na Carta de Intenções. 
 
04) O recurso em relação ao resultado do processo de seleção deverá ser protocolado no prazo de 24 
horas, a contar da data de publicação do resultado. A solicitação deverá ser dirigida à Coordenação do 
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, por meio de processo instruído e 
protocolado via SEI-UFMT. O pedido deverá ser justificado e indicar com precisão o ponto sobre o qual 
versa a reclamação. O recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de forma clara e objetiva, 
podendo juntar os documentos que julgar convenientes. 
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05) Para o aluno aprovado, o valor da taxa de matrícula é de R$ 201,70 (Duzentos e Um Reais e 
Setenta Centavos), por disciplina, e deverá ser paga exclusivamente por meio de Boleto Bancário. Este 
boleto para pagamento da taxa de matrícula ficará disponível no site da Fundação Uniselva 
(http://www.fundacaouniselva.org.br), somente no período de 15 a 19 de março para emissão 
(observa-se que o boleto será liberado para quitação somente depois de dois dias úteis), com 
pagamento permitido até 22 de março de 2021. 
 
06) Em caso de aprovação, o candidato deverá enviar à Secretaria do PPGECCO-UFMT o original do 
comprovante de pagamento via email (eccosuporte@ufmt.br). 
 
07) Somente será aceito como comprovante de pagamento o Boleto Bancário original com autenticação 
de pagamento, emitido por bancos ou caixas eletrônicos, ou comprovante de pagamento pela internet. Não 
será aceito comprovante de pagamento ilegível ou comprovante de agendamento para pagamento futuro. 
 
08) O valor da taxa de matrícula não será devolvido. 
 
09) O aluno especial poderá cursar apenas disciplinas optativas no Programa, que totalizem no máximo 
120 horas, e poderá frequentar unicamente as aulas das disciplinas nas quais estiver matriculado. Todas 
as disciplinas de 2021-1 serão ofertadas remotamente. 
 
10) Para a aprovação em cada disciplina, o aluno especial deverá submeter-se a todas as avaliações 
aplicadas aos alunos regulares, assim como alcançar a frequência mínima exigida de 75%. 
 
11) As atividades realizadas por aluno especial não lhe conferem qualquer direito a uma vaga como 
aluno regular do Programa de Pós-Graduação. As vagas para aluno regular somente poderão ser 
preenchidas por candidatos aprovados no processo seletivo específico. 
 
12) Em caso de aprovação em processo seletivo futuro para o Programa de Pós-Graduação em Estudos 
de Cultura Contemporânea - PPG ECCO/UFMT, o aluno poderá solicitar a incorporação dos créditos 
realizados no Programa, como Aluno Especial. Nesse caso, caberá ao Colegiado de Curso a análise desta 
solicitação. 
 
13) Os dias e horários das disciplinas poderão sofrer alterações. 
 
14) Serão aceitos até 05 (cinco) alunos por disciplina. 
 
15) O Programa se reserva o direito de não preencher todas as vagas oferecidas neste processo seletivo. 
 
16) Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado de Curso do PPGECCO-UFMT. 
 
 
 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2021. 
 

 
 

Profa. Dra. Maristela Carneiro  
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de 

Cultura Contemporânea 
(PPGECCO-UFMT) 
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ANEXO I 
 

Disciplinas ofertadas no Semestre Letivo de 2021/1  
(Aluno Especial – Mestrado e Doutorado) 

 
 

9201073 - Tópicos Especiais em Epistemes Contemporâneas I – POLÍTICAS CIENTÍFICAS, AVALIAÇÃO E DE ESCRITA 
NA ÁREA INTERDISCIPLINAR: LABORATÓRIO COM FOCO EM PESQUISAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 
Professores Responsáveis: Dra. Dolores Cristina Gomes Galindo / Dr. Estevão Gamba 
CH: 30 - Período: 09/03/2021 até 27/04/2021 
Dia da Semana: Terça-feira - 14:00 ÀS 18:00 
Ementa: Esta disciplina tem como objetivo apresentar e discutir políticas científicas na área Interdisciplinar desde uma 
perspectiva histórica e crítica, abordar políticas editoriais no que diz respeito à organização de periódicos científicos 
no Brasil, redes acadêmicas internacionais e potencializar a escrita de textos científicos para publicação nos gêneros 
revisão de literatura, artigo, relato de experiência e ensaio. A disciplina possui uma dimensão teórica e de laboratório 
de escrita onde se visa conjugar inventividade e rigor, guardadas as singularidades dos trabalhos desenvolvidos por 
cada discente junto à orientação. As aulas laboratoriais se pautam por práticas de consulta às bases de dados, redes 
acadêmicas e de escrita acompanhada. A disciplina se orienta pela defesa da ciência e da arte como conversações 
ampliadas nas quais diversas modalidades de escrita podem encontrar lugar e contribuir para o crescimento de 
ambas. 
 
 
9201074 - Tópicos Especiais em Poéticas Contemporâneas I – MINIMALISMO E SUAS MÚLTIPLAS FACETAS 
Professora Responsável: Dra. Rita de Cassia Domingues dos Santos 
CH: 30 - Período: 05/05/2021 até 23/06/2021 
Dia da Semana: Terça-feira - 14:00 ÀS 18:00 
Ementa: Abordagem histórico-panorâmica do Minimalismo, focando o impacto das dinâmicas de transformação do 
mundo contemporâneo nas concepções de Minimalismo nas Artes em geral e especificamente na área da música de 
concerto. Estudo das relações entre Minimalismo e Cultura nos Estados Unidos, Brasil e Europa. Apresenta um resumo 
da história do campo acadêmico relativo ao Minimalismo, mais especificamente na área musical, discutindo seus 
principais desafios e avanços. Serão discutidas questões como: Minimalismo enquanto continuação e resistência ao 
Modernismo; diferenças entre Minimalismo e Pós-Minimalismo; presença da Estética da Impureza e de 
intertextualidade no Pós-Minimalismo, problemática da análise de obras (pós) minimalistas. 
 
 
9201072 - Tópicos Especiais em Comunicação e Mediações Sociais – INSTÂNCIAS INSTRUMENTAIS E FINAIS DAS 
FORMAS DE COMUNICAÇÃO NA CULTURA 
Professor Responsável: Dr. Pedro Pinto de Oliveira / Dr. Benedito Dielcio Moreira 
CH: 30 - Período: 06/05/2021 até 24/06/2021 
Dia da Semana: Quinta-feira - 14:00 ÀS 18:00 
Ementa: Percurso de discussão da ideia das formas na visada de diferentes correntes filosóficas. As instâncias 
instrumentais e finais das formas de comunicação na cultura contemporânea e suas relações com o poder simbólico. 
Modos de construção das formas, dispositivos e montagem, a partir das materialidades e conteúdos do Cinema e 
Audiovisual. 
 
 
9201141 - Tópicos Especiais em Poéticas Contemporâneas II – SONS E CULTURA  
Professora Responsável: Dra. Taís Helena Palhares 
CH: 30 - Período: 07/05/2021 até 25/06/2021 
Dia da Semana: Sexta-feira - 14:00 ÀS 18:00 
Ementa: Estudo das questões relacionadas aos sons encontrados no cotidiano enquanto produto e, ao mesmo tempo, 
produtor de cultura, sob uma perspectiva cientifica. As mudanças nas perspectivas atuais, nos contextos e nas 
metodologias de estudo sobre a natureza dos sons. Contato com pesquisas recentes.  
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ALUNO ESPECIAL 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

ANEXO II 
 
 

 
 

( ) MESTRADO ( ) DOUTORADO 

 

NOME: 

DATA DE NASCIMENTO: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CELULAR: 

E-MAIL: 

RG: 

CPF: 

LINK DO LATTES: 

LOCAL DE TRABALHO ATUAL: 
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ALUNO ESPECIAL 

 

FORMAÇÃO ESCOLAR – CURSO 
SUPERIOR 

ANEXO III 
 
 

 
 

GRADUAÇÃO: 

INSTITUIÇÃO:  

INÍCIO/TÉRMINO: 

 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

ESPECIALIZAÇÃO EM: 

INSTITUIÇÃO: 

INÍCIO/TÉRMINO: 

 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO EM: 

INSTITUIÇÃO: 

INÍCIO/TÉRMINO: 
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ALUNO ESPECIAL 

DISCIPLINAS SOLICITADAS 

 
 

ANEXO IV 
 
 

 
DISCIPLINA 01 (PRIMEIRA OPÇÃO): 

DOCENTE: 

DEFERIDO (    ) INDEFERIDO (    ) 

SE INDEFERIDO PELO DOCENTE RESPONSÁVEL, JUSTIFICAR: 

 

ASSINATURA DO DOCENTE RESPONSÁVEL: 

__________________________________________________________________________________________ 

DISCIPLINA 02 (SEGUNDA OPÇÃO): 

DOCENTE: 

DEFERIDO (    ) INDEFERIDO (    ) 

 

SE INDEFERIDO PELO DOCENTE RESPONSÁVEL, JUSTIFICAR: 

 

ASSINATURA DO DOCENTE RESPONSÁVEL 

 

Cuiabá, ______ de março de 2021. 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do candidato 


