
 
 

 

 EDITAL 02/2017 – SELEÇÃO MESTRADO 2018  

  

  
 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 2018.  

 

  

Inscrições   

 
  

As inscrições estarão abertas de 01 de setembro de 2017 a 30 de setembro de 
2017 exclusivamente por meio eletrônico, no sítio:   

 

http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=504  
 

 

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 2018 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; fotocópia da 
folha de identificação do passaporte, quando estrangeiro ou estrangeira.   

4. Projeto de pesquisa, de acordo com o modelo indicado.   

5. Para candidatos e candidatas negras optantes pelo sistema de cotas, carta de auto 
identificação e justificativa da opção (Carta de Apresentação Pessoal do 
Candidato).  

6. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição de R$ 75,00 (setenta e cinco 
reais). [Conforme instruções para o pagamento da GRU].   

http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=504


 
 
  

Observações:  

Um único arquivo deverá ser anexado em cada campo. Documentos com partes 
soltas deverão ser mesclados 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 2017.  

Para ter isenção do pagamento da inscrição, o candidato deverá enviar em lugar do 
comprovante de pagamento um documento que contenha indicação do Número de 
Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e declaração de ser membro de 
família de baixa renda, nos termos do Decreto n°6.135, de 2007.  

  
 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 2018 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 2017.  



 
 
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 2017 a 30 de setembro de 2017  

Homologação das inscrições: 06 de outubro de 2017 

Divulgação do resultado da análise dos projetos: 30 de outubro de 2017  

Prova escrita: 06 de novembro de 2017, às 08h30, Departamento de Antropologia 

Divulgação do resultado da prova escrita: 14 de novembro de 2017, em Edital no 
Departamento de Antropologia e no site do PPGA.   

Divulgação da escala de horários para a entrevista: 14 de novembro de 2017, em 
Edital no Departamento de Antropologia e no site do PPGA.   

Entrevista: 20 e 21 de novembro de 2017, no CEPA (12º andar do Edifício D. Pedro 
I).   

Divulgação do resultado da entrevista: 21 de novembro de 2017 em Edital no 
Departamento de Antropologia e no site do PPGA.   

Prova de língua estrangeira: 24 de novembro de 2017, às 14 horas, no 
Departamento de Antropologia.   

Divulgação do resultado da prova de língua estrangeira: 29 de novembro de 
2017, em Edital no Departamento e no site do PPGA.   

Resultado final do processo seletivo: 29 de novembro de 2017, 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 (dois) 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 (cinco) 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. Apesar 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 deverá ser encaminhada 
por email - ppga@ufpr.br - no dia 03 de novembro de 2017. A resposta será enviada 
por email. A eventual solicitação de pedido de vista da prova escrita deverá ser 
protocolada - através de ofício assinado - até o dia 17 de novembro de 2017, às 
18h00, na Secretaria do PPGA. Após essa solicitação, a comissão os convocará para 
realizar a vista da prova.  

 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

 
 A classificação no processo seletivo é um dos critérios adotados para a distribuição 
de bolsas de estudos, efetuada por Comissão específica designada pelo Colegiado do 
Programa. Não se garante a concessão de bolsas a todos os alunos.   

Os candidatos e candidatas indígenas e quilombolas terão prioridade na destinação 
das bolsas do programa, seguidos pelos candidatos negros optantes pelo sistema de 
cotas que comprovarem baixa renda no ato da inscrição.  

  

 

Bibliografia da prova escrita (candidatos nas linhas de pesquisa de Antropologia)  

 

Abreu, Regina. 1994. “História de uma coleção: Miguel Calmon e o Museu Histórico 
Nacional”. Anais do Museu Paulista. São Paulo. Nova Série, 2: 199-233. 

Carlos Fausto. 2012. “The friend, the enemy, and the anthropologist: Hostility and 
hospitality among the Parakanã (Amazonia, Brazil)”, Journal of the Royal 
Anthropological Institute (N.S.), 196-209. 

Clastres, Pierre. 2004. “Arqueologia da Violência: a guerra nas sociedades 
primitivas”. In. Arqueologia da violência. São Paulo: Cosac Naify. pp. 217-253. 

Clifford, James. 2009. “Museologia e contra-história: viagens pela Costa Noroeste 
dos Estados Unidos”. In. M. Chagas e R. Abreu (orgs.). Memória e patrimônio. Ensaios 
contemporâneos.  Rio de Janeiro, Lamparina. 

Florestan, Florestan. 2006. “Introdução”. In. A Função social da guerra na sociedade 
Tupinambá. São Paulo: Globo.  

Geertz, Clifford. 1989 [1973]. “Pessoa, tempo e conduta em Bali”. In. A interpretação 
das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara. Pp; 225-277. 

Mauss, Marcel. "Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a noção de 
eu". In. Mauss, M. Sociologia e Antropologia. São Paulo, Cosac & Naify, 2003. 

Oliveira Filho, João Pacheco. 2007. “O retrato de um menino bororo: narrativa sobre 
o destino dos índios e o horizonte político dos museus, séculos XIX e XX”, Tempo, 
Revista digital do Programa de Pós-Graduação em História da UFF. Disponível a 
partir de http://www.scielo.br/pdf/tem/v12n23/v12n23a06.  

http://www.scielo.br/pdf/tem/v12n23/v12n23a06


 
 

 

Bibliografia da prova escrita (candidatos na linha de pesquisa Cultura material, 

dinâmica social e paisagem / Arqueologia)  

 

Abreu, Regina. 1994. “História de uma coleção: Miguel Calmon e o Museu Histórico 
Nacional”. Anais do Museu Paulista. São Paulo. Nova Série, 2: 199-233. 

Clifford, James. 2009. “Museologia e contra-história: viagens pela Costa Noroeste 
dos Estados Unidos”. In. M. Chagas e R. Abreu (orgs.). Memória e patrimônio. Ensaios 
contemporâneos.  Rio de Janeiro, Lamparina. 

Geertz, Clifford. 1989 [1973]. “Pessoa, tempo e conduta em Bali”. In. A interpretação 
das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara. Pp; 225-277. 

Mauss, Marcel. "Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a noção de 
eu". In. Mauss, M. Sociologia e Antropologia. São Paulo, Cosac & Naify, 2003. 

Oliveira Filho, João Pacheco. 2007. “O retrato de um menino bororo: narrativa sobre 
o destino dos índios e o horizonte político dos museus, séculos XIX e XX”, Tempo, 
Revista digital do Programa de Pós-Graduação em História da UFF. Disponível a 
partir de http://www.scielo.br/pdf/tem/v12n23/v12n23a06.  

Mithen, Stephen. 1998. A préhistoria da mente. Ed. UNESP.  

Trigger, Bruce. 1989. História do Pensamento Arqueológico. Ed. Odysseus.  

 

  

  

Curitiba, 03 de Julho de 2017  

 

 

  

Comissão de Seleção   

  

Prof. Dr. Edilene Coffaci de Lima     Prof. Dr. Paulo Renato Guérios 

  

Prof. Dr. Ricardo Cid Fernandes   Prof. Dr. Fábio Parenti (suplente) 

http://www.scielo.br/pdf/tem/v12n23/v12n23a06


 
 
  

  

ANEXO 1 - Modelo para elaboração do projeto de pesquisa   

 Extensão máxima:   

Dez (dez) páginas (Times New Roman corpo 12, espaço 1,5), incluindo a bibliografia 

e excluindo a folha de rosto.   

 Folha de rosto:  

• Título do projeto  

• Nome completo do autor  

  

Projeto:   

• Título:   

Repetir o título do projeto na primeira página do texto  

• Introdução:   

Delimitação do tema e da problemática a ser desenvolvida  

• Justificativa:  

Relevância e possíveis contribuições do trabalho proposto, considerando a 

bibliografia existente sobre o tema  

• Objetivos:  

Gerais e específicos  

• Metodologia:  

Pesquisa bibliográfica e/ou pesquisa de campo  

• Bibliografia:  

Referências bibliográficas citadas  



 
 
    

ANEXO 2 – Instruções para o pagamento da taxa de inscrição - GRU  

1. Acessar o seguinte endereço:  

  https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp  

  

2. Na tela inicial, preencher os campos conforme abaixo:  

  

Unidade Gestora  

 (UG)        153079  Gestão 15232-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA  

 Nome da    

 Unidade       Universidade Federal do Paraná  

Código de  

Recolhimento   28922-1 - SFIN SERVICOS EDUCACIONAIS  

  

3. Na tela seguinte, preencher os campos conforme abaixo:  

  

Unidade Favorecida  

Código 153079  

Gestão 15232  

Nome da Unidade UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA  

  

Recolhimento  

Código 28922-1 - SFIN SERVICOS EDUCACIONAIS  

  

Somente os campos acompanhados por (*) são de preenchimento obrigatório.  

Número de Referência  

153781151583 (*) CAMPO OBRIGATÓRIO  

Competência (mm/aaaa)  

09/2017  

Vencimento (dd/mm/aaaa)  

30/09/2017  

  

CNPJ ou CPF do Contribuinte  

111.111.111-11 (*) CAMPO OBRIGATÓRIO  

  

Nome do Contribuinte / Recolhedor  



 
 

Fulano de Tal (*) CAMPO OBRIGATÓRIO  

  

(=)Valor Principal  

75,00 (*) CAMPO OBRIGATÓRIO  

  

(-)Descontos/Abatimentos  

(-)Outras Deduções  

(+)Mora/Multa  

(+)Juros/Encargos  

(+)Outros Acréscimos  

  

(=)Valor Total  

75,00 (*) CAMPO OBRIGATÓRIO  

  

Selecione uma opção de geração:  

Geração em HTML (recomendada)  

  

  

  

4. Se todos os dados forem preenchidos de forma correta, será emitida a 
seguinte GRU, em duas vias:  

  



 
 

  

  

5. Confira todos os dados da GRU, que devem corresponder ao que segue:  

    

Código de recolhimento 28922-1  

Número de referência 153781151583  

UG/Gestão 153079/15232  

Valor do Principal 75,00  

Valor Total 75,00  

  

  


