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Especialização em Relações de gênero e sexualidades: 
perspectivas interdisciplinares 

Campus universitário, bairro São Pedro, Juiz de Fora (MG) 
E-mail: esp.generosexualidade.ufjf@gmail.com 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO A SELEÇÃO DO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADES: 

PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES - TURMA 2020 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFJF e o curso de 

Especialização em Relações de gênero e sexualidades: perspectivas 

interdisciplinares, de acordo com a legislação em vigor, tornam pública a abertura do 

processo de seleção de candidatos e candidatas ao curso de Especialização em 

Relações de gênero e sexualidades: perspectivas interdisciplinares/UFJF.  

 

1. Número de Vagas: até 30 (trinta).  

 

2. Participantes: podem candidatar-se à Especialização em Relações de gênero e 

sexualidades: perspectivas interdisciplinares da UFJF:  

a) Portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC nas áreas 

de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde (licenciados/as e bacharéis).  

b) Portadores de curso de graduação no exterior com diploma revalidado no 

Brasil conforme normas do MEC.  

 

3. Inscrição:  

a) Período: de 01 de novembro a 02 de dezembro de 2019.  

b) Local: Secretaria da Faculdade de Educação, UFJF.  

c) Horário: de segunda a sexta das 08h às 21h.  

d) Envio da documentação por SEDEX (com data do carimbo de 01/11 a 

02/12/2019) para o endereço: Universidade Federal de Juiz de Fora, Especialização 

em Relações de gênero e sexualidades: perspectivas interdisciplinares, Faculdade de 

Educação, Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário, 

Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG. 

 

4. Documentos necessários para a inscrição:  

a) Formulário de Inscrição, devidamente preenchido (disponível no site do 

curso);  

b) Uma cópia autenticada do diploma de graduação em curso reconhecido pelo 

MEC ou atestado de que a conclusão da graduação se dará até fevereiro/2020;  

c) Uma cópia autenticada do histórico escolar do curso de graduação.  

 

5. Comissão examinadora:  
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A Comissão Examinadora deste processo seletivo é composta pelos/as 

docentes:  

Prof. Dr. Alexandre Cadilhe  

Prof. Dr. Anderson Ferrari 

Prof. Dr. André Musskopf 

Profª. Drª. Carolina dos Santos Bezerra  

Prof. Dr. Marcelo do Carmo Rodrigues 

Prof. Dr. Marco José de Oliveira Duarte 

Prof. Dr. Roney Polato de Castro  

 

6. Processo de Seleção:  

a) Etapa 1. Homologação da inscrição, mediante conferência da 

documentação.  

b) Etapa 2. Avaliação escrita englobando a bibliografia indicada neste edital – 

caráter eliminatório. 

c) Etapa 3. Entrevista com apreciação de aspectos referentes a história 

acadêmica e interesse pelo curso – caráter eliminatório.  

 

7. Sobre a aprovação:  

a) Será atribuída a Etapa 2 (avaliação escrita) a pontuação de 0 a 100, 

considerados/as eliminados/as os/as candidatos/as que não obtiverem nota mínima 

70.  

b) Será atribuída a Etapa 3 (entrevista) a pontuação de 0 a 100, 

considerados/as eliminados/as os/as candidatos/as que não obtiverem nota mínima 

70;  

c) A comissão examinadora considerará não classificados/as os/as que não 

atingirem a nota mínima 70 na média das etapas 2 e 3 ainda que haja vaga não 

preenchida.  

d) A Especialização não está obrigada a preencher o número de vagas previsto.  

 

8. Datas da seleção:  

 

• 05/12/19, 4ª feira (até as 18h) – Divulgação das inscrições homologadas. 

• 09/12/19, 2ª feira (das 19h às 21h) – Realização da prova escrita. 

• 10/12/19, 3ª feira (até às 14h) – Divulgação dos resultados da prova 

escrita.  

• 12/12/19, 5ª feira (até às 14h) – Prazo para recursos ao resultado da 

prova.  

• 12/12/19, 5ª feira (até às 18h) – Divulgação dos resultados após 

recursos. 

• 13/12/19, 6ª feira – Entrevistas (08 às 18 h). 

• 16/12/19 – 2ª feira (até às 14h) – Divulgação dos resultados da 

entrevista. 
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• 18/12/19 – 4ª feira (até às 14h) – Divulgação dos resultados dos recursos 

ao resultado da entrevista. 

• 18/12/19, 4ª feira (até às 18h) – Divulgação do resultado final. 

• 20/12/19, 6ª feira (até às 18h) – Prazo para recursos ao resultado final.  

• 20/12/19, 6ª feira (até às 20h) – Divulgação do resultado final após 

recursos. 

 

Observação: a ausência durante a realização da prova escrita e da entrevista implica 

na reprovação do/a candidato/a; 

 

9. Local da seleção (prova): Sala Paulo Freire, Faculdade de Educação, UFJF. 

 

10. Demais informações:  

Site: www.ufjf.br/generoesexualidade 

E-mail: esp.generosexualidade.ufjf@gmail.com  

 

11. Bibliografia para a prova escrita 

 

COLLING, Leandro. A igualdade não faz o meu gênero – em defesa das políticas 

das diferenças para o respeito à diversidade sexual e de gênero no Brasil. 

Contemporânea – revista de sociologia da UFSCAR, v. 3, n. 2, p. 405-427, 2013. 

Disponível on line.  

 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação – uma perspectiva pós-

estruturalista. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. (Capítulo 1 – A emergência do gênero e 

Capítulo 2 – Gênero, sexualidade e poder). 

 

MADLENER, Francis; DINIS, Nilson Fernandes. A homossexualidade e a 

perspectiva foucaultiana. Revista do Departamento de Psicologia – UFF, v. 19, n. 1, 

p. 49-60, Jan./Jun. 2007. Disponível on line. 

 

PELÚCIO, Larissa; MISKOLCI, Richard. A prevenção do desvio: o dispositivo da aids 

e a repatologização das sexualidades dissidentes. Sexualidad, Salud y Sociedad - 

Revista Latinoamericana, n. 1, p. 125-157, 2009. Disponível on line. 

 

Especialização em Relações de gênero e sexualidades:  

perspectivas interdisciplinares 

 

Prof. Dr. Anderson Ferrari 

Coordenador 

Juiz de Fora (MG), 01 de novembro de 2019. 
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