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EDITAL 02/2016 – SELEÇÃO MESTRADO 2017 

 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da 

Universidade Federal do Paraná comunica a abertura do processo de seleção de 
alunos e alunas quilombolas e indígenas para o Mestrado em Antropologia, para 
ingresso no primeiro semestre de 2017.  
 
 
Inscrições  

 
As inscrições estarão abertas de 01 de setembro de 2016 a 30 de setembro de 
2016 exclusivamente por meio eletrônico, no sítio:  

http://www.prppg.ufpr.br:8081/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?seque
ncial=180 
 
 

Documentos para inscrição  

No formulário de inscrição eletrônico deverão ser anexados os seguintes 
documentos: 

1. Cópia do diploma de conclusão de curso de graduação (frente e verso), ou 
declaração oficial de estar cursando o último período de curso de graduação 
reconhecido, constando que a data de conclusão do curso será anterior ao início do 
Mestrado 2017 no PPGA-UFPR, no mês de março. 

2. Histórico escolar do curso de graduação.  

3. Cópia de documento de identidade oficial com foto; cópia do CPF. 

4. Memorial (Carta de Apresentação Pessoal do Candidato). 

5. Pré-projeto de pesquisa, de acordo com o modelo indicado.  

Observações: 

Um único arquivo deverá ser anexado em cada campo. Documentos com partes soltas 

deverão ser reunidos em um único arquivo.  

O link do currículo Lattes deverá ser informado no campo específico do formulário.  

A inscrição deve ser CONCLUÍDA até as 23:59 do dia 30 de setembro de 2016. 

 

 

 

http://www.prppg.ufpr.br:8081/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=180
http://www.prppg.ufpr.br:8081/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=180


Etapas do processo de seleção 

1. Prova escrita sobre a bibliografia indicada.  

2. Entrevista sobre o Memorial, o Pré-Projeto de Pesquisa e a prova escrita. Nesta 
ocasião os candidatos selecionados deverão apresentar cópia documentada do 
curriculum lattes encaminhado no momento da inscrição eletrônica.  

3. Exame de língua estrangeira – inglês  

 

Calendário do processo de seleção 

Inscrições: 01 de setembro de 2016 a 30 de setembro de 2016. 

Homologação das inscrições: 07 de outubro de 2016 

Divulgação do resultado da análise dos pré-projetos: 21 de outubro de 2016 

Prova escrita: 28 de outubro de 2016, às 14h30, Edifício D. Pedro I, 11º andar, 
anfiteatro 1100. 

Divulgação da escala de horários para a entrevista: 31 de outubro de 2016, às 
19h00, em Edital no Departamento de Antropologia e no site do PPGA.  

Entrevista: 01 novembro de 2016, no CEPA (12º andar do Edifício D. Pedro I).  

Prova de língua estrangeira: 01 de novembro de 2016, às 16 horas no CEPA (12º 
andar do Edifício D. Pedro I). 

Resultado final do processo seletivo: 03 de novembro de 2016, em Edital no 

Departamento e no site do PPGA.  

 

Das provas e da avaliação 

 Todas as etapas do processo seletivo, exceto a prova de inglês, são 
eliminatórias. Inclusive com relação a inscrição, a não apresentação da 
documentação implicará no indeferimento da mesma. 

 A nota mínima para aprovação em cada etapa é 7,0 (sete), numa escala de 0 
(zero) a 10 (dez).  

 A prova escrita terá duração máxima de 04 (quatro) horas, constará de uma 
questão discursiva e será realizada no Edifício D. Pedro I, 11º andar, anfiteatro 
1100, no dia 28 de outubro de 2016, às 14h00. Os candidatos e candidatas 
deverão identificar-se com documento oficial com foto (carteira de identidade 
ou de motorista). Os candidatos e candidatas deverão se identificar como 
concorrentes as vagas para indígenas e quilombolas. 



 Durante a primeira hora da prova escrita, será permitida consulta de material 
escrito/impresso trazido pelos candidatos e candidatas (não será permitido o 
uso de computadores ou de outros equipamentos). As demais três horas 
deverão ser realizadas sem consulta, a não ser das notas feitas pelo candidato 
durante a primeira hora da prova.  

 A prova de língua estrangeira (inglês) terá duração de 03 (três) horas, 
constando da leitura de um texto específico da área de Antropologia e de uma 
questão interpretativa acerca de seu conteúdo. Será permitido o uso de 
dicionário (não eletrônico).  

 Quem não obtiver aprovação na prova de língua estrangeira deverá freqüentar 
curso de inglês desde o início do mestrado. Sem o certificado de suficiência o 
PPGA não poderá emitir o diploma. 

  Candidatos e candidatas que obtiveram aprovação em teste de suficiência em 
língua inglesa realizado por instituições reconhecidas ou em outros programas 
de pós-graduação, nos últimos 2 anos, devem entregar na Secretaria do PPGA 
cópia do certificado de aprovação.  

 O resultado da prova de língua estrangeira será expresso pelos conceitos 
aprovado ou reprovado.  

 O Memorial consiste em um texto, de no máximo 5 páginas, apresentando 
comentários sobre seus vínculos comunitários, sua formação acadêmica, as 
razões de sua escolha pelo mestrado e aspectos do projeto de pesquisa. 

 O Pré-Projeto de pesquisa deverá seguir as instruções do Anexo 1 - Modelo 
para elaboração do projeto de pesquisa  

 O Memorial e o Pré-Projeto serão avaliados por ocasião da entrevista. 

 Na divulgação dos resultados ao longo do processo seletivo constarão apenas 
os aprovados na etapa respectiva.  

 Para fins de classificação, a nota final consistirá na média aritmética das notas 
obtidas nas três primeiras etapas do processo seletivo (pré-projeto de 
pesquisa, prova escrita e entrevista).  

 

Oferta de vagas 

Serão ofertadas uma vaga para candidatos e candidatas indígenas e uma vaga para 
candidatos e candidatas quilombolas. Todos serão avaliados sem distinção por 
linha de pesquisa. A pesar da existência de prova e vagas específicas para 
Arqueologia durante o processo seletivo, a titulação para todos os alunos 
aprovados na conclusão do Mestrado será “Mestre em Antropologia”.  
 



Dos recursos 

A eventual solicitação do parecer da análise dos projetos poderá ser solicitada por 
email - ppga@ufpr.br - entre os dias 21 e 23 de outubro de 2016. Após essa 
solicitação, a comissão emitirá um parecer, que será enviado por email. Os 
eventuais recursos relativos ao resultado final deverão ser protocolados junto à 
Secretaria do PPGA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da 
divulgação do resultado do processo seletivo.  

Todos os recursos serão julgados por uma comissão formada pelos integrantes da 
comissão de seleção e pela coordenação do PPGA.  

 
 
Bolsas de estudos  

 Os cotistas indígenas e quilombolas aprovados terão prioridade na destinação das 
bolsas do programa. 
 
 

Bibliografia da prova escrita  

ALBERT, Bruce. "O ouro canibal e a queda do céu. Uma crítica 
xamânica". in Pacificando o Branco: cosmologias do contato no Norte 
Amazônico. pg. 239-274. Ed. UNESP. São Paulo. 2002 

CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Cultura com aspas. São Paulo: Cosacnaify, 2009. 
Caps 17 e 18. " populações tradicionais e conservação ambiental( com Mauro 
W. B. de Almeida) " relações e dissensões entre saberes tradicionais e saber 
cientifico"  

FAUSTO, Carlos. 2000. Os indios antes do Brasil. Jorge Zahar 

PROUS, André. 2006. O Brasil antes dos Brasileiros. Jorge Zahar 

WOORTMAN, Klaas. O selvagem e o novo mundo: ameríndios, humanismo e 
escatologia. Brasilia: Edunb, 2004. "O selvagem e a História" Pgs 197-270.  

 
 

11 de julho de 2016 
 
Comissão de Seleção  

Prof. Dr. Fábio Parenti  

Prof. Dr. Marcos Silva da Silveira  

Prof. Dr. Ricardo Cid Fernandes 

Prof. Dr. Miguel Alfredo Carid Naveira (suplente) 


