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Protocolo de inscrição e oferta de disciplinas isoladas

1º Semestre 2022/ PPGIEL-UFMG

Protocolo de inscrição para seleção em disciplinas isoladas

- Data: de 01 de abril de 2022 (sexta-feira) até 23:59h do dia 07 de abril de 2022 (quinta-feira).

- Local: Todas as inscrições deverão ser realizadas via formulário disponível em

https://forms.gle/v4NH1uwQMnnY952T8.

Ob.: Não serão recebidas inscrições fora do prazo, do horário ou por qualquer outro meio de

comunicação diferente do formulário informado.

- Documentação exigida na inscrição para a seleção:

1- Formulário próprio (disponível em clique aqui); Título do formulário: REQUERIMENTO DE

MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA;

2 - Justificativa pela escolha da disciplina (pode ser feito no verso do formulário);

3 - Cópia de diploma de graduação (frente e verso), do histórico escolar e do currículo lattes (resumido);

4 - Cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF e do Registo Geral (identidade) – RG;

5 - Cópia do passaporte com visto temporário de estudante ou permanente válido, se for estrangeiro/a;

6 - Cópia do último contracheque (apenas a identificação/cabeçalho) e autorização da chefia, no caso de

servidor/a da UFMG.

- Resultados da Seleção: Até o dia 11 de abril de 2022 (segunda-feira).

- Inscrições dos Aprovados: até dia 13 de abril (quarta-feira) até as 17:00h.

Ob.: O/A aluno/a aprovado/a, ao cursar disciplina isolada, não tem nenhum vínculo institucional

com a UFMG.
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Oferta de disciplina (1º semestre/2002)

Código DISCIPLINA Docente DATA HORÁRIO Carga
Horária Ementa

EFI
864 T

Futebol: estudos
na perspectiva do

Lazer

Prof. Dr.
Silvio

Ricardo da
Silva

Início:
27/06

Término:
08/07

(semana
toda)

19h às
22:40h

60h (04
créditos)

O processo histórico do desenvolvimento
do futebol no Brasil e as influências

europeias. A produção do conhecimento
sobre futebol no âmbito das ciências

humanas e sociais e suas interfaces com o
lazer. O futebol e as relações de gênero e
raça.O futebol e o torcer e suas interfaces

com a sociedade. O futebol brasileiro
diante das relações econômicas atuais e
as repercussões no lazer da sociedade.

EFI
863 T1

Tópicos em Lazer
I: Lazer e

Divertimento no
Brasil Imperial

Prof. Dr.
Elcio

Loureiro
Cornelsen

Início:
30/03

Término:
13/07

(Quartas-fe
iras)

09h30 às
12h30

30 horas
(2

créditos)

A presente disciplina visa a enfocar
diversas abordagens sobre lazer e
divertimento no Brasil Imperial
(1822-1889), a partir de estudos

realizados por historiadores e sociólogos
nas últimas décadas. Várias atividades de

caráter sociocultural e esportivo
praticadas no período se relacionam com

o lazer e o divertimento, entre elas, os
bailes, a dança, a música, a literatura, o

teatro, as artes circenses, as festas
religiosas, as reuniões sociais em

tavernas e botequins, a natação, o remo, o
turfe, as touradas, a patinação, o jogo da

bola e o Cricket. Sem dúvida, como
capital imperial, a cidade do Rio de
Janeiro representava um centro onde

surgiu, por assim dizer, uma indústria do
entretenimento, e a partir do qual tais
atividades eram irradiadas para todo o

país. Entretanto, estudos recentes também
p rocuram contemplar outros centros

urbanos à época, como São Paulo e Porto
Alegre. Com isso, objetivamos refletir

sobre a formação sociocultural brasileira
no século XIX a partir de um quadro

amplo e diversificado das atividades de
lazer e divertimento
no Brasil Imperial.

EFI
863 T5

Lazer, Cinema e
Pesquisa

Christianne
Luce Gomes

Início:
29/03

Término:
12/07

(Terças-feir
as)

08h às 12h
30 horas

(2
créditos)

Fundamentação básica sobre Lazer,
Cinema e Pesquisa. Elementos da

linguagem cinematográfica.
Possibilidades de pesquisa considerando

as dimensões narrativas, técnicas,
estéticas e pedagógicas do cinema, de

diferentes cinematografias e produções
audiovisuais.

EFI
863 T

Tópicos Especiais
em Lazer: Lazer

como Resistência,

José Manuel
Alvarez

Início:
02/05

Término:
06/05

08h às 12h
30 horas

(2
créditos)

Estudo das práticas de lazer de resistência
no contexto sul-americano desde a
perspectiva dos estudos de gênero e

queer.
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Estudos de Gênero
e Queer

(Semana
toda) -
Online

OBSERVAÇÕES:

1 - Não pagar a guia de recolhimento da união antes da divulgação do resultado final.

2 - Aprovados/as verificar procedimentos para pagamento da taxa no link:
https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Disciplina-Isolada/Disciplina-Isolada-2022-11.

3 - O/A requerente que obtiver deferimento receberá somente 01 (um) número de matrícula e pagará
apenas uma taxa, para qualquer número de disciplinas, não importando se se tratar de disciplinas de níveis
diferentes (graduação e pós-graduação).

4 – Todas as disciplinas (exceto a disciplina “Tópicos Especiais em Lazer: Lazer como Resistência,
Estudos de Gênero e Queer” que será online - remota) estão planejadas para ocorrer de modo presencial.

Belo Horizonte, 08 de março de 2022.

Profa. Dra. Maria Cristina Rosa
Coordenadora

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer
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