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A Coordenação do PPGA/UFPR comunica a abertura do processo de seleção de alunos 
e alunas para o Doutorado em Antropologia, para ingresso no primeiro semestre de 
2016.  

Inscrições 

As inscrições estarão abertas de 05 de outubro a 05 de novembro de 2015, 
exclusivamente por meio eletrônico, no sítio: 

 

http://www.prppg.ufpr.br:8081/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencia

l=53 

 

 

1. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição de R$ 75,00 (setenta e 

cinco reais) [Anexo 1 - instruções para o pagamento da GRU - link] 

2. Cópia de documento oficial de identidade e do CPF ou, se estrangeiro, cópia da 

folha de identificação do passaporte 

3. Curriculum vitae no modelo Lattes (lattes.cnpq.br) [Basta informar o link do 

currículo no formulário de inscrição.] 

  4. Cópia do diploma de mestrado, da ata de defesa da dissertação ou declaração da 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação no qual está cursando o mestrado de que 
a defesa da dissertação ocorrerá até 26 de fevereiro de 2016*.  

5. Histórico escolar do mestrado 

6. Projeto de pesquisa (elaborado conforme o roteiro anexo) [Anexo 2 – roteiro para a 

elaboração do projeto - link] 
 

* Caso o candidato ou candidata obtenha aprovação nas provas do processo seletivo, mas não 
apresente o diploma de mestrado ou a ata de defesa da dissertação até a data indicada acima, 
será automaticamente eliminado do processo seletivo e não poderá ingressar no Programa. 

 
 
Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato ou candidata indicará o docente 
por quem pretende ser orientado, dentre os orientadores credenciados pelo 
Programa (conforme lista no fim deste Edital). Esta escolha tem caráter indicativo e 
não assegura a formalização posterior da orientação, caso haja aprovação no 
processo seletivo. 
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Etapas do processo de seleção 

1. Prova escrita sobre a bibliografia indicada no fim deste edital. 

2. Análise do projeto de pesquisa. 

3. Análise do currículo e entrevista versando sobre o projeto de pesquisa, a prova 
escrita e o currículo.  

4. Exame de suficiência em língua estrangeira ‐ inglês e francês. 
 

Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias. 

 

O candidato ou  cand idata  que comprove ter sido aprovado em exame de 
suficiência em inglês ou francês no programa de pós‐graduação em que cursou o 
mestrado, desde que até cinco anos antes da data da inscrição, poderá ser 
dispensado da prova correspondente. O certificado de aprovação em exame de 
língua estrangeira deverá ser entregue à secretaria do PPGA no momento da 
apresentação do candidato para a realização da prova escrita. Só serão aceitos, para 
fins de dispensa da prova de língua, o certificado acima mencionado ou o certificado 
de suficiência emitido pelo Núcleo de Concursos da UFPR. 

 

O candidato ou candidata oriundo de países de língua não‐portuguesa, além da 
aprovação nas provas de inglês e francês, deverá demonstrar, ao longo do processo 
seletivo, proficiência em língua portuguesa. 

 

Calendário do processo de seleção 

Inscrições: de 05 de outubro a 05 de novembro de 2015. 

Homologação das inscrições: 09 de novembro de 2015. 

Prova escrita: 16 de novembro de 2015, às 8 horas. 

Divulgação do resultado da prova escrita, da análise dos projetos e da escala de horários 
para a entrevista: 17 de novembro de 2015, às 18 horas. 

Entrevistas: 18 de novembro de 2015, a partir das 14 horas. 

Prova de língua estrangeira: 19 de novembro de 2015. Francês: às 14 horas. Inglês: às 
16h30. 

Resultado da prova de língua estrangeira: 20 de novembro de 2015. 

Resultado final do processo seletivo: 30 de novembro de 2015. 
 
Todas as provas serão realizadas nas dependências do Departamento de Antropologia. 

Os resultados das provas e todas as informações complementares ao longo do 

processo seletivo serão divulgados em Edital no Departamento de Antropologia e no 

site do PPGA.  

 



Das provas e avaliação 

Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias. A nota mínima para aprovação 

em cada etapa é 7,0 (sete) pontos, numa escala de zero a dez. 

Da  divulgação  dos  resultados  ao  longo  do  processo  seletivo  constarão  apenas  os 

nomes dos candidatos e candidatas aprovados na etapa respectiva. 

No momento da prova escrita, o candidato deverá identificar‐se com documento oficial 
de identidade com foto e entregar documento que comprove a aprovação em exame 

de língua estrangeira (inglês ou francês) na instituição na qual cursou o mestrado, se 

existir, para fins de dispensa da prova correspondente. 

A secretaria do PPGA atribuirá a cada candidato um número, que deverá ser a única 

forma de sua identificação até a realização das entrevistas. 

A prova escrita terá duração de quatro horas e constará de duas questões. Será 

permitida a consulta aos textos e a todo material individual durante os primeiros trinta 

minutos. Após este período, todo o material e as anotações deverão ser guardados, e 
a prova será realizada sem consulta de qualquer espécie. Não será permitido uso de 
computador. 

Cada prova de língua estrangeira (inglês e francês) terá a duração de duas horas, 
constando da tradução e de questões interpretativas acerca de textos acadêmicos. 
Será permitido uso de dicionário (não eletrônico). 

Os resultados da prova de língua estrangeira serão divulgados por meio do critério 

“aprovado” ou “reprovado”. 

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

O candidato o u  c a n d i d a t a  aprovado nas etapas mencionadas no item anterior, 
mas reprovado na prova de língua estrangeira, terá a oportunidade de realizar nova 
prova antes da realização da matrícula, em data a ser definida pela Coordenação 
do PPGA. Caso não obtenha aprovação, será automaticamente eliminado do processo 
seletivo e não poderá ingressar no Programa, sendo convocado o próximo candidato 
classificado para ocupar a vaga. 

Oferta de vagas 

Serão ofertadas 06 (seis) vagas, sem distinção por linha de pesquisa.  

Dos recursos 

É garantido ao candidato ou candidata o direito de vista das avaliações escritas. A 
eventual solicitação de pedido de vista deverá ser protocolada - através de ofício 
assinado pelo candidato ou candidata - até o dia 23 de novembro, às 18 horas, na 
Secretaria do PPGA. Após esta solicitação, a comissão convocará o candidato ou 
candidata, em data e local oportunamente informados, para realizar a vista da prova. O 
eventual recurso poderá ser interposto dentro do prazo de cinco (05) dias úteis após a 
vista da prova.  



Bolsas de estudo 

A aprovação no processo seletivo não garante a concessão de bolsas. 
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Curitiba, 30 de setembro de 2015. 

 

Profa. Dra. Maria Inês Smiljanic Borges 

Coordenadora do PPGA/UFPR 

 
Comissão de Seleção 

Profa. Dra. Ciméa Barbato Bevilaqua 

Profa. Dra. Liliana Mendonça Porto 

 Prof. Dr. Miguel Carid Naveira



Informações: 
Universidade Federal do Paraná 
Programa de Pós‐Graduação em Antropologia 

Rua General Carneiro, 460 ‐ 6º andar 
80060‐150 ‐ CuriHba ‐ PR 
Fone: (41) 3360‐5272 
Horário de atendimento: das 9 às 18 horas 

http://www.humanas.ufpr.br/portal/antropologiasocial/ 

E‐mail: ppga@ufpr.br 
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