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EDITAL 06/2015 - SELEÇÃO MESTRADO 2016 

Resultado da análise dos projetos 
 

Após análise dos projetos de pesquisa, a Comissão de Seleção informa 

a relação de projetos aprovados e reprovados: 

 

PROJETOS APROVADOS 

 A influência do protestantismo no ambiente de trabalho: como membros da igreja 

pentecostal deus é amor atuam nas empresas, doutrinados por usos e costumes de sua 

religião. 

 A política multicultural no Canadá: por uma perspectiva antropológica das variações 

epistemológicas do multiculturalismo. 

 A rede islâmica que se constrói através da rede virtual. 

 Antropologia do design: a identificação das diferentes agências de um produto ao longo do 

seu ciclo de vida. 

 Área de proteção ambiental (APA) de Guaraqueçaba - PR, Brasil e jurisprudência da terra: 

contribuições antropológicas para gestão. 

 As pedras de raio, os xamãs de xangô e a necromancia imperial. 

 Benzedeiras e benzeduras: entre objetos, práticas religiosas e resistência. 

 Conflitos socioambientais entre remanescentes de quilombolas, unidades de conservação e 

atividades de mineração na Amazônia. 

 Corpo e cidade à luz da gentrificação: notas sobre os circuitos de “pegação” nos parques de 

Curitiba/PR 

 Desdobramentos do caso raposa serra do sol: um estudo sobre o revisionismo jurídico dos 

direitos territoriais indígenas no Brasil. 

 Dois corpos em dança: processos de significação do corpo materno por meio da dança 

circular. 

 Entre a sororidade e a alteridade: uma etnografia sobre a militância feminista no facebook. 

 Estética e resistência: o papel das páginas do facebook para o empoderamento das 

mulheres negras. 

 Estrelas que brotam do céu: trajetórias de vida, aterialidade ritual e processos corporais em 

práticas neoxamanicas New Age. 

 Etnomusicalidade no terreiro: um estudo sobre as sonoridades nos terreiros de umbanda. 

 Fandango caiçara paranaense processos de transmissão cultural a partir da educação 

escolar. 

 José Loureiro Fernandes e o movimento folclórico: um retrato indisciplinado de um 

intelectual transdisciplinar (1938-1964). 



 Memória ferroviária: análise das práticas de preservação. 

 Musicar é preciso: um estudo etnográfico da musicalidade e seus impactos na memória da 

comunidade local de Antonina-PR através da filarmônica antoninense. 

 Novas performances no feminismo negro – o uso do erótico como ferramenta de combate. 

 O que você sabe sobre os índios?... Que dicen los libros? : representações sociais em 

escolas não guarani da fronteira. 

 O caminho de volta: usos da memória e política étnica xetá. 

 O poder da narrativa: a devoção na novena de nossa senhora do perpétuo socorro em 

Curitiba. 

 Patrimônio disputado: dinâmicas, fluxos e trajetórias da coleção de arte sacra de Abelardo 

Rodrigues. 

 Pensando a relação dos indígenas com os brancos a partir dos discursos de Davi Kopenawa 

Yanomami e Gersem Baniwa. 

 Programa Minha Casa Minha Vida: sujeito, casa e modos de ocupação nas políticas públicas 

de habitação. 

 Rainha do céu, da terra e do estado do Paraná: uma etnografia do santuário estadual de 

Nossa Senhora do Rocio. 

 Reflexos das mudanças climáticas nos sítios arqueológicos do litoral paranaense 

 Relações de poder e organização social entre os guarani-nhadewa da terra indígena ywy 

porã “posto velho”. 

 Relações interculturais dos imigrantes haitianos em Curitiba: estudo de caso sobre 

fronteiras do idioma e do mercado de trabalho. 

 Rua São Francisco: uma perspectiva antropológica sobre patrimônio, sociabilidade e 

gentrificação. 

 Significados culturais do turbante afro-brasileiro 

 Tramando afetos: manipulação de corpos e desejos através da magia amorosa entre os 

shipibo-conibo 

 Turismo cultural: interações entre turistas e comunidades guarani no circuito das cataratas 

do Iguaçu (Brasil e Argentina). 

 Uma experiência de indeterminação no “habitar” da “rua da Cantareira” - Piraquara - PR. 

 Vistos do lado de cá: percepções e práticas dos brasileiros fronteiriços e não-fronteiriços 

em relação aos paraguaios na (re)produção cotidiana das diferenças nacionais 

 

PROJETOS REPROVADOS 

 (Re)socialização: uma etnografia sobre a medida socioeducativa de internação aplicada 

nos centros de socioeducação de Curitiba. 

 “Daqui se vê o octagon”: a construção de significados sociais sobre o MMA na apreciação 

de eventos de UFC em bares e pubs de Curitiba. 

 A estigmatização do migrante nordestino à luz dos acontecimentos das eleições 

presidenciais de 2010 e 2014. 

 A relação do sujeito com os ritos de passagem. 

 Acumuladores de Curitiba 



 Análise da qualidade de vida e acesso à atendimento básico de saúde das presidiárias da 

penitenciária de segurança máxima de Piraquara/PR. 

 As religiões afro-brasileiras e o sincretismo: o toque de umbanda traçada na região de 

Curitiba. 

 Da Jamaica ao “meio do mundo”: redes migratórias, cultura, lazer e disputa de espaço de 

festas de reggae em Macapá-AP. Afinal, quem é o pioneiro? 

 Da margem à moda: uma experiência etnográfica sobre o fenômeno de 

desmarginalização da tatuagem na cidade de Curitiba/PR. 

 Etnografia das relações jurídicas, políticas e culturais dos migrantes haitianos em Curitiba. 

 Nas encruzilhadas da rede: usos do ciberespaço por religiões e práticas espiritualistas da 

Nova Era. 

 O suicídio em Curitiba e seus fatores. 

 O teatro de rua como ferramenta de transmissão, produção e preservação de saberes 

tradicionais. 

 Religião: devaneio humano, mecanismo de equilíbrio social ou verdade incompreendida? 

 Saúde mental: residência terapêutica e representações dos usuários e profissionais da 

saúde 

 Tekoa porã guavirá ty: estudo sobre a constituição de uma aldeia mbyá guarany no 

município de pontal do Paraná – PR. 
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