ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DINÂMICAS TERRITORIAIS E CULTURA
EDITAL Nº 05/2021 – ProDiC - UNEAL
SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Dinâmicas Territoriais e
Cultura da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL torna público, pelo presente
Edital, o processo de seleção de candidatos interessados em cursar disciplinas como
aluno especial do ProDiC, nos termos estabelecidos neste Edital.
I. DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação total das disposições,
normas e instruções contidas neste Edital.
2. As inscrições ao Exame de Seleção para cursar as disciplinas como aluno especial do
ProDiC estarão abertas no período de 08 e 09/03/2021 por encaminhamento da
documentação via digital ao e-mail do ProDiC (e-mail: prodic@uneal.edu.br), com o
assunto “SELEÇÃO ALUNO ESPECIAL PRODIC 2021.1”, inclusive com o comprovante
de pagamento da inscrição.
3. Os interessados em cursarem disciplinas como aluno especial do ProDiC poderão
solicitar inscrição em uma disciplina, oferecida no primeiro semestre de 2021.
4. É obrigatório o preenchimento do Formulário de Inscrição (Anexo I), inclusive com foto.
5. No momento da Inscrição, o interessado deverá anexar as imagens, separadamente,
dos seguintes documentos, obedecendo a seguinte ordem:
A) Formulário de Inscrição, devidamente preenchido;
B) Diploma de curso superior, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC),
expedido por Instituição de Ensino Superior nacional ou estrangeira, devidamente
reconhecida no País;
C) Histórico escolar do curso de graduação*;
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D) Documentos pessoais: Carteira de Identidade, CPF, Certificado do Serviço Militar
(para candidatos do sexo masculino), Título de Eleitor e Comprovante de votação
nas últimas eleições ou a comprovação de que o candidato está regular com a
Justiça Eleitoral;
E) Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 que deve
ser realizado conforme o Anexo II.

*Obs.: O candidato deverá inserir APENAS UM HISTÓRICO ESCOLAR do curso
correspondente a UM ÚNICO DIPLOMA.

6. Ao haver pendência da documentação exigida para a inscrição e se não for enviado em
arquivos separados e na ordem estabelecida, nenhum interessado poderá participar de
qualquer etapa do processo.
II – DA SELEÇÃO
O Colegiado do ProDiC levará em consideração, para a seleção dos candidatos, o
rendimento do aluno, conforme o Histórico Escolar respectivo ao diploma anexado.
III – DAS VAGAS
As vagas ofertadas para alunos especiais compreendem um total de até 5 (CINCO)
CANDIDATOS, para cada disciplina discriminada abaixo:
a) Disciplina: Planejamento Territorial e Desigualdades do Território Brasileiro.
Dia e horário: quintas-feiras - 08 às 12h
Local: Miniauditório do ProDiC – Campus I – Arapiraca (online)
Ministrante: Prof. Dr. Roberto Silva de Souza
Carga horária/Créditos: 60h/ 04 créditos
Ementa: O território como categoria de análise. A Geografia e o Planejamento do
Território. O planejamento como instrumento de ação política. A Política do Estado e a
política das Empresas no uso do território. O Planejamento do território do Nordeste
brasileiro no atual período técnico-científico-informacional. O planejamento do território
nas sociedades capitalistas. As desigualdades territoriais e sua relação com o
planejamento.
b) Disciplina: Território e Cooperativismo.
Dia e horário: quartas-feiras – 08 às 12h
Local: Miniauditório do ProDiC – Campus I – Arapiraca (online)
Ministrante: Prof.ª Drª. Conceição Dias de Lima.
Carga horária/Créditos: 60h/ 04 créditos
Ementa: A disciplina trata das transformações recentes do mundo rural, com ênfase no
desenvolvimento territorial. Os estudos sobre territórios no contexto das formas de
organização dos produtores visam contribuir para as investigações das Ciências
Sociais sobre os espaços rurais. As pesquisas no âmbito do cooperativismo e o seu
papel na construção do território, uma categoria recentemente adotada, realçam
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aspectos que o distinguem no contexto econômico, social e político. Trata das práticas
cooperativas, da multifuncionalidade da agricultura e do desenvolvimento territorial.

d) Disciplina: Território, Discurso e Cultura.
Dia e horário: quartas-feiras - 14 às 18h
Local: Miniauditório do ProDiC – Campus I – Arapiraca- (online)
Ministrante: Prof. Dr. Cristiano Cézar Gomes da Silva.
Carga horária/Créditos: 60h/ 04 créditos
Ementa: A disciplina tem por objetivo estudar as concepções de discurso, cultura,
sociedade e território na perspectiva discursiva, relacionando-os a linguagens diversas
que impulsionam as práticas discursivo-culturais. Busca refletir sobre os elementos que
permeiam as relações entre o Discurso, a Cultura e a Sociedade, bem como analisar a
organização e o funcionamento discursivos, tomando a narratividade como eixo
norteador para o estudo das práticas discursivo-culturais inseridas nas dinâmicas
territoriais, abordando conceitos como território, cultura, identidade.

IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
1. A divulgação do resultado parcial ocorrerá no dia 10 de março de 2020, até às 19h, no
site da UNEAL (ProDiC – Seleção – Seleção ProdiC 2021.1 - Seleção Aluno Especial
ProDiC 2021.1);
2. Os recursos deverão ser impetrados pelo e-mail prodic@uneal.edu.br do dia 11 de
março de 2021, até às 19h;
2.1 O E-mail é apenas um veículo para enviar o recurso que compreenderá da anexação
da imagem do REQUERIMENTO, devidamente assinado.
2.2 Não será aceito recurso pelo próprio corpo do e-mail.
3 O resultado final ocorrerá no dia 12 de março de 2021, até 19h, no mesmo site.
5. Os candidatos selecionados deverão comparecer nos dias 15 e 16 de março de 2021,
no horário das 14 às 17h, na Secretaria do ProDiC, para a efetivação da matrícula,
munidos dos documentos originais com respectivas cópias;
6. Os interessados que tiverem sua solicitação deferida e não comparecerem em um dos
dias estipulados para a matrícula, não poderão realizá-la em outra data;
6. A Coordenação convocará os demais candidatos para efetuarem matrículas na
respectiva disciplina por ordem de classificação.
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V – DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ALUNOS
ESPECIAIS
1. O processo de seleção de candidatos interessados em cursar disciplinas como aluno
especial do ProDiC, será avaliado pela seguinte Comissão:
a) Profª. Drª. Jenaice Israel Ferro (Coordenadora do ProDiC); e
b) Prof. Dr. Aílton Feitosa (Professor Permanente do ProDiC).
VI – DISPOSIÇÕES FINAIS
a) A inscrição neste processo de seleção implica na aceitação plena de todos os
termos emitidos neste Edital.
b) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão e Colegiado do ProDiC.

Arapiraca (AL), 05 de março de 2021.

Profª. Drª. Jenaice Israel Ferro
Coordenadora do ProDiC
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EDITAL N.º 05/2021 – ProDiC/UNEAL
ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ALUNO ESPECIAL
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EDITAL N.º05/2021 – ProDiC/UNEAL
ANEXO II - ROTEIRO PARA EMISSÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
(DAR/CB)
Após acessar dados pelo link “https://apl03.sefaz.al.gov.br/darcb/”, o candidato deverá
observar os seguintes passos:
a) Selecionar “DAR Órgãos do Governo”;
b) Selecionar o nome “CPF”;
c) Clicar em “confirmar”;
d) Ir em “órgão” e escolher, com bastante atenção, a opção “UNIVERSIDADE DO
ESTADO DE ALAGOAS”;
e) Ir em “CPF” e digitar o número do CPF do candidato;
f) Digitar em “Nome contribuinte”, o nome do candidato;
g) Não preencher nada em “Num.Processo/Documento”;
h) Em “Período de Referência”, colocar o mês e o ano atual;
i) Em “Receita”, clicar em “SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS
PÚBLICOS”;
j) Em município, colocar “Arapiraca”;
k) Na “Data de Vencimento”, colocar a data de dois dias após a data presente;
l) Na “Data para Pagamento”, colocar a mesma escolhida no passo anterior;
m) Em valor do documento, digitar “50,00”;
n) Em “Observações” escrever na caixa “Inscrição para seleção no ProDiC”;
o) Em “Quantidade de Vias, deixe o número “2”;
p) Clique em “EMITIR DAR”;
q) Imprimir.

