
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA 
RUA: GENERAL CARNEIRO, 460 – 6º ANDAR – ED. DOM PEDRO I 

FONE: (41) 3360-5272    EMAIL: ppga@ufpr.br 
 

 

 
EDITAL 01/2015 – SELEÇÃO MESTRADO 2016 

 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da 

Universidade Federal do Paraná comunica a abertura do processo de seleção de 
novos alunos para o Mestrado em Antropologia, para ingresso no primeiro 
semestre de 2016.  
 
 
Inscrições  

 
As inscrições estarão abertas de 14 de setembro de 2015 a 14 de outubro de 
2015, exclusivamente por meio eletrônico, no sítio:  

http://www.prppg.ufpr.br:8081/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?seque
ncial=34 
 
Documentos para inscrição  

 
Formulário de inscrição eletrônico  

1. Cópia do diploma de conclusão de curso de graduação, 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 2016 no 
PPGA-UFPR. 

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.  

4. Currículo modelo Lattes - documentado  

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

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

 
Etapas do processo de seleção 

 

1. Prova escrita sobre a bibliografia indicada.  

http://www.prppg.ufpr.br:8081/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=34
http://www.prppg.ufpr.br:8081/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=34


2. Análise do projeto de pesquisa.  

3. Entrevista/Prova Oral versando sobre o projeto de pesquisa, a prova escrita e o 
currículo do candidato. Nesta ocasião os candidatos selecionados deverão 
apresentar cópia documentada do curriculum vitae encaminhado no momento da 
inscrição eletrônica.  

4. Exame de língua estrangeira – inglês  

 
Observação: O candidato estrangeiro deverá demonstrar ao longo do processo 
seletivo possuir proficiência em português.  
 
 
Calendário do processo de seleção 

 
Inscrições: 14 de setembro de 2015 a 14 outubro de 2015 

Homologação das inscrições: 16 de outubro de 2015 

Divulgação do resultado da análise dos projetos:10 de novembro de 2015 

Prova escrita: 20 de novembro de 2015, às 14h30, Edifício D. Pedro I, 11º andar, 
anfiteatro 1100.  

Divulgação do resultado da prova escrita: 24 de novembro de 2015, em Edital 
no Departamento de Antropologia e no site do PPGA.  

Divulgação da escala de horários para a entrevista/prova oral: 24 de 
novembro de 2015, em Edital no Departamento de Antropologia e no site do PPGA.  

Entrevista/Prova oral: 25 a 27 novembro de 2015, no CEPA (12º andar do 
Edifício D. Pedro I).  

Prova de língua estrangeira: 30 de novembro de 2015, às 14 horas, no 
Departamento de Antropologia.  

Divulgação do resultado da prova de língua estrangeira: 02 de dezembro de 

2015, em Edital no Departamento e no site do PPGA.  

Resultado final do processo seletivo: 04 de dezembro de 2015, em Edital no 

Departamento e no site do PPGA.  

 
Das provas e da avaliação 

 
 Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias.  

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



 Todos os candidatos deverão comparecer ao Departamento de Antropologia da 
UFPR no dia 20 de novembro 2015, às 14 horas, para realização da prova 
teórica do processo seletivo. O candidato deverá identificar-se com documento 
oficial com foto (carteira de identidade ou de motorista, e passaporte para 
candidatos estrangeiros) e apresentar o protocolo gerado no momento da 
inscrição eletrônica.  

 A prova escrita terá duração máxima de 04 (quatro) horas e constará de duas 
questões obrigatórias. Os candidatos com projetos na área de Arqueologia 
deverão responder a uma questão de Antropologia relativa às referências 
bibliográficas 1 e 2 da bibliografia da prova escrita, e a uma questão específica 
da área de Arqueologia.  

 Durante a primeira hora da prova escrita, será permitida consulta de material 
escrito/impresso trazido pelo próprio candidato (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 tradução de um texto específico da área de Antropologia e 
questões interpretativas acerca de seu conteúdo. Será permitido o uso de 
dicionário (não eletrônico).  

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

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

 Candidatos que obtiveram aprovação no teste de suficiência em língua inglesa 
realizado pelo Núcleo de Concursos da UFPR em 2015 devem entregar na 
Secretaria do PPGA cópia do certificado de aprovação. Não terá validade para 
efeitos desta seleção o resultado de qualquer outra prova ou certificado de 
proficiência em língua estrangeira.  

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

 O candidato aprovado nas etapas mencionadas no item anterior, mas 
reprovado na prova de língua estrangeira, terá a oportunidade de realizar nova 
prova em data a ser definida pela Coordenação do PPGA. Caso não obtenha 
aprovação, não terá direito a matrícula, sendo convocado o próximo candidato 
classificado para ocupar a vaga.  

 
Oferta de vagas 

 



 
Serão ofertadas 20 (vinte) vagas, das quais 04 (quatro) para projetos da 
Arqueologia. Para as demais vagas, os candidatos 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 

  
 
 É garantido ao candidato o direito de vista das avaliações escritas (projeto de 

pesquisa e prova escrita), após a divulgação do resultado. O eventual pedido de 
vista deverá ser feito, impreterivelmente, no dia 30 de novembro de 2015, às 
15hs, na Secretaria do PPGA. A eventual interposição de recurso poderá ser 
feita através de justificativa escrita até 04 de dezembro e deverá ser 
protocolada na Secretaria do PPGA.  

 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.  
 
Bibliografia da prova escrita  

 

  
 
 

1. CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. 1981 [1964] O Índio e o Mundo dos 
Brancos. Brasília: Universidade de Brasília.  

 
2. BARTH, Frederik. 2000. “Grupos étnicos e suas fronteiras.” In:  ___________; 

Lask, Tomke. O guru, o iniciador: e outras variações antropológicas, Rio de 
Janeiro: Contra Capa, pp. 25-67. 

 
3. GOLDMAN, Márcio. 2003. “Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos. 

Etnografia, antropologia e política em Ilhéus, Bahia” Revista de 
Antropologia, 46 (2), pp: 445-476 

 



4. ALMEIDA, Mauro William Barbosa de. 2003. "Relativismo Antropológico e 
Objetividade Etnográfica". Campos. Revista de Antropologia Social, 3, pp. 2-
29 
 

5. WAGNER, Roy. 2010 [1975]. "A presunção da cultura" em A invenção da 
cultura. RJ: CosacNaify, pp. 27-46 

 
Bibliografia suplementar para candidatos da área de Arqueologia 

  
 

6. TRIGGER, Bruce. 1989. História do Pensamento Arqueológico. Ed Odysseus.  
 

7. BINFORD, Lewis. 1994. “A tradução do registo arqueológico”. In Em Busca 
do Passado: a descodificação do registo arqueológico. Ed. Publicações 
Europa-América, pp. 28-40. 
 

8. ZEDEÑO, Maria Nieves. 2010. “The Archaeology of Territory and 
Territoriality”. In: Handbook of Landscape Archaeology, Bruno David e Julian 
Thomas (ed). World Archaeological Congress, pp. 210-217 

 
 
 
 

14 de setembro de 2015 
 
Comissão de Seleção  

Prof. Dr. Marcos Silva da Silveira  

Prof. Dr. Fabio Parenti  

Prof. Dr. Laura Pérez Gil 

Prof. Dr. Rafael Corteletti (suplente)  

 
 
 

Informações e Inscrições  
Universidade Federal do Paraná  

Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Rua General Carneiro, 460 – 6º andar  

Curitiba – PR  
80060-150  

Fone: (41) 3360-5272  
Horário de atendimento: das 14 às 18 horas  

www.humanas.ufpr.br/portal/antropologiasocial  
E-mail: ppga@ufpr.br 


