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CHAMADA ALUNO DOMÍNIO CONEXO 2017.1 

MESTRADO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 

O Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Alagoas 

(PPGAS/ICS/UFAL) torna pública a abertura de inscrição dos candidatos da modalidade de 

Aluno Domínio Conexo ao curso de Mestrado em Antropologia Social. Enquadra-se nesta 

modalidade alunos matriculados em outros cursos presenciais de pós-graduação stricto sensu 

da UFAL ou de outras instituições de ensino superior.  

Período de Inscrição: 

Data: 19 a 23 de dezembro de 2016 (por e-mail) 

 

I  DA INSCRIÇÃO 

 

1. O candidato poderá se inscrever em apenas 1 (uma) disciplina por semestre e poderá 

cursar um total de 2 (duas) disciplinas no Programa, num total de 08 (oito) créditos. 

 

2. A inscrição será realizada através do envio para o e-mail secretaria.ppgasufal@gmail.com 

das seguintes informações e documentação. No corpo do e-mail: 1)Nome completo; 

2)Disciplina escolhida e 3) Identificar no assunto do e-mail (inscrição candidato 

aluno domínio conexo). Em anexo: 1) Comprovante de matrícula do Programa de 

Pós-graduação de origem; 2) Cópia do CPF; 3) Cópia do RG; 4) Justificativa (em 

formato PDF). 

 

3. A matrícula do candidato (aluno domínio conexo) será realizada após o processo de 

matrícula dos alunos regulares do curso e estará condicionada a: 1) O número de vagas 

disponível em cada disciplina que, para cada modalidade, não poderá ser superior ao 

número dos alunos regulares matriculados na mesma; 2) o aceite do professor/a que 

ministrará a disciplina. 

 

4. Oferta Acadêmica 2017.1 (Disciplinas Eletivas) – Aluno Domínio Conexo: 

 

 Família e Parentesco (Profa. Débora Allebrandt). Horário e Local: Terça-feira, 

14h às 18h, no Instituto de Ciências Sociais - ICS. 

 

 Antropologia Urbana (Profa. Fernanda Rechenberg). Horário e Local: Quarta-

feira, 14h às 18h, no Instituto de Ciências Sociais - ICS. 

 

Atenção! 

No dia 09 de janeiro de 2017 será divulgada a lista dos alunos aceitos no site 

http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ics/pos-graduacao/mestrado-em-

antropologia e a matrícula será realizada nos dias 12 e 13 de janeiro de 2017 na 

Secretaria do PPGAS, no Instituto de Ciências Sociais, 8h às 14h. 

Início das aulas: a partir do dia 16 de janeiro de 2017. 

Leia atentamente a Resolução 02-2015 (em anexo).  
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