
EDITAL 01/2018 ‐ SELEÇÃO DOUTORADO 2019

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Antropologia (PPGA) da Universidade Federal
do Paraná (UFPR) comunica a abertura do processo de seleção de estudantes para o Doutorado
em Antropologia, para ingresso no primeiro semestre de 2019. 

Oferta de vagas
Serão ofertadas 06 (seis) vagas, sem distinção por linha de pesquisa, tanto na área de Antropologia
quanto na de Arqueologia (linha de pesquisa Cultura Material, Dinâmica Cultural e Paisagem).

Em atendimento à Instrução Normativa  PPGA 002/2018,  serão reservadas  20% das  vagas  para
negras e negros autoidentificadas(os) e optantes pelo sistema de política afirmativa. 

A titulação na conclusão do Doutorado será “Doutor em Antropologia”.

Inscrições
As inscrições estarão abertas de 19 de setembro a 31 de outubro de 2018, exclusivamente por
meio eletrônico, no sítio:

http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=1074

O sistema eletrônico de inscrição se encerra precisamente às 23h59 do último dia do prazo, sendo
impossível o envio de documentos após este horário. 

A Secretaria, a Coordenação da Pós-Graduação em Antropologia e a Comissão de seleção não se
responsabilizam  por  solicitação  de  inscrição  não  recebida  por  motivos  de  ordem  técnica  dos
computadores ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

Documentos necessários

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]. 

 Para ter isenção do pagamento da inscrição, a candidata ou 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, nos prazos indicados no
calendário do processo seletivo.
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 Candidatas negras e candidatos negros optantes pelo sistema de cotas estão isentas(os)
do pagamento da taxa de inscrição. Neste caso devem fazer upload de documento com a
declaração de opção pelo sistema de política afirmativa e autodeclaração racial no lugar
do comprovante de pagamento.

2. Cópia de documento oficial de identidade e do CPF ou, se estrangeira(o), cópia da folha de
identificação do passaporte.

3. Currículo modelo Lattes.

4.  Documentação  do  Currículo  Lattes.  Deve  ser  anexado  no  campo  “Comprovante  de
Documentação”  um  único  aquivo  contendo  cópia  da  documentação  que  comprova  as
informações contidas no currículo.

5. 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 11 de março de 2019. Caso a candidata ou candidato 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 eliminada(o) do processo seletivo e não poderá
ingressar no Doutorado.

6. Cópia do histórico escolar do mestrado.

7. Projeto de pesquisa (elaborado conforme o Anexo 2 – roteiro para a elaboração do projeto)

8. Memorial acadêmico de até 3 (três) páginas relatando a trajetória intelectual e profissional
da(o) candidata(o) e as razões para o ingresso no doutorado.

Observações:

 Um único arquivo deverá ser anexado em cada campo do formulário.
 As  inscrições  com  documentação  incompleta  não  serão  homologadas,  não  havendo

restituição da taxa de inscrição.

Etapas do processo de seleção 

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

Etapa 2: Análise do projeto de pesquisa.

Etapa 3: Entrevista/Prova Oral versando sobre o projeto de pesquisa, a prova escrita e o currículo
da candidata ou candidato.

Etapa 4: Prova escrita de tradução e interpretação de textos de Antropologia em língua inglesa e
em língua francesa.
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 As  candidatas  e  candidatos  optantes  pelo  sistema  de  política  afirmativa  estão
dispensadas(os) da prova de suficiência em língua francesa.

 A candidata ou candidato que comprove ter sido aprovada(o) em exame de suficiência em
inglês ou francês no programa de pós-graduação em que cursou o mestrado, desde que
até  quatro  anos  antes  da  data  da  inscrição  neste  processo  seletivo,  poderá  ser
dispensada(o) da prova correspondente. Também serão aceitos como comprovantes de
suficiência em língua inglesa os seguintes certificados: Cambridge, TOEFL, TOEIC e IELTS. Os
certificados devem apresentar as seguintes pontuações mínimas: Cambridge, aprovação no
nível FCE (First Certificate in English); Toefl, 60 (sessenta) pontos no Internet Based Test ou
490 (quatrocentos e noventa) pontos no Paper Based Test; Test of English for International
Communication -  TOEIC (mínimo de 605 pontos);  International  English Language Test –
IELTS (mínimo de 6,0 pontos). Para língua francesa, deve ser apresentado diploma DALF ou
DELF (mínimo B2). O certificado de aprovação em exame de língua estrangeira deverá ser
entregue à secretaria do PPGA no momento da apresentação da(o) candidata(o) para a
realização da prova escrita. Só serão aceitos, para fins de dispensa da prova de idioma, os
certificados acima mencionados  ou o certificado de suficiência emitido pelo Núcleo de
Concursos da UFPR.

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.

Calendário do processo de seleção
Data Etapa Horário
17/09/2018 a 
31/10/2018

Inscrições Até 23h59min

17/09/2018 a 
19/10/2018

Prazo para  solicitação de isenção de pagamento de
inscrição

Até 23h59min

24/10/2018 Deferimento  das  solicitações  de  isenção  de
pagamento de inscrição

18h

05/11/2018 Homologação das inscrições 18h
19/11/2018 Prova escrita 9h - 13h
22/11/2018 Divulgação do resultado da prova escrita 18h
27/11/2018 Divulgação do resultado da análise dos projetos 18h
03/12/2018 Divulgação  da  escala  de  horários  para  a

entrevista/prova oral
18h

11/12/2018 Entrevistas/Prova oral Conforme escala 
12/12/2018 Divulgação do resultado da entrevista/prova oral 19h
13/12/2018 Prova de língua estrangeira Francês: 14 horas 

Inglês: 16h30
14/12/2018 Resultado da prova de língua estrangeira 18h
20/12/2018 Divulgação do resultado do processo seletivo 18h
04/03/2019 Realização da segunda prova de língua estrangeira Francês: 8h30. 

Inglês: 11 horas
05/03/2019 Divulgação do resultado da segunda prova de língua

estrangeira
18h

11/03/2019 Divulgação do resultado final do processo seletivo 18h
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Todas  as  provas  serão  realizadas  nas  dependências  do  Programa  de  Pós-graduação  em
Antropologia. 

Excepcionalmente e a critério da Comissão de Seleção, as provas poderão ser realizadas em locais
alternativos para as candidatas e candidatos com domicílio no exterior ou em outras unidades da
Federação, exceto região Sul, que justifiquem impossibilidade de comparecer às etapas do processo
seletivo na sede do PPGA. A realização das provas escritas deverá ser supervisionada por docentes
ou profissionais credenciados pelo PPGA especificamente para esta atividade e a entrevista/prova
oral  deverá  ser  realizada  por  skype,  cabendo  à(o)  candidata(o)  assegurar  conexão  no  horário
estabelecido  para  a  entrevista.  Caberá  à(o)  candidata  ou  candidato  entrar  em  contato  com  a
Secretaria do Programa,  durante o período de inscrição para o processo seletivo,  solicitando à
Comissão a realização de provas fora da sede do PPGA.

Os resultados das provas e todas as informações complementares ao longo do processo seletivo
serão divulgados em edital no Programa de Pós-graduação em Antropologia e no site do PPGA.

Das provas e avaliação

● Trinta minutos antes da prova escrita, a candidata ou candidato deverá identificar-se com
documento  oficial  de  identidade  com  foto  (carteira  de  identidade  ou  de  motorista,  e
passaporte para candidatos estrangeiros) na secretaria do PPGA. A secretaria atribuirá a
cada  candidata  ou  candidato  um  número,  que  deverá  ser  a  única  forma  de  sua
identificação até a realização das entrevistas. A candidata ou candidato que porventura
identificar sua prova terá a mesma anulada.

● 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. Não
será permitido o ingresso na sala depois do início das provas. 

● As  candidatas  e  candidatos  com  projetos  de  Arqueologia  (linha  de  pesquisa  Cultura
Material, Dinâmica Cultural e Paisagem) deverão responder a uma questão de Antropologia
e à questão específica relativa à bibliografia suplementar de Arqueologia.

● Cada  prova  de  língua  estrangeira  (inglês  e  francês)  terá  a  duração  de  duas  horas,
compreendendo tradução e questões interpretativas acerca de textos acadêmicos.  Será
permitido uso de dicionário (não eletrônico) providenciado pela(o) candidata ou candidato.

● A  candidata  ou  candidato  aprovada(o)  nas  demais  etapas  do  processo  seletivo,  mas
reprovada(o) na prova de língua estrangeira, terá a oportunidade de realizar nova prova
antes  da  realização  da  matrícula,  conforme calendário  do processo  seletivo.  Caso  não
obtenha aprovação, será automaticamente eliminada(o) do processo seletivo e não poderá
ingressar no Programa,  sendo convocada(o)  a(o)  próxima(o)  candidata(o)  classificada(o)
para ocupar a vaga.
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● Na  divulgação  dos  resultados  ao  longo   do   processo   seletivo   constarão   apenas
candidatas e candidatos aprovadas(os) na etapa respectiva. 

● Os  resultados  da  prova  de  língua  estrangeira  serão  divulgados  por  meio  do  critério
“aprovada/aprovado” ou “reprovada/reprovado”.

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

● Se dois ou mais candidatos ou candidatas tiverem a mesma nota final, será utilizada a nota
da prova escrita como critério de desempate. Persistindo o empate, serão usadas, nesta
ordem, as notas do projeto, da prova oral/entrevista e da prova de línguas estrangeiras,
em ordem decrescente.

Dos recursos
É  garantido  à  candidata  ou  candidato  o  direito  de  vista  das  avaliações  escritas.  A  eventual
solicitação  de  pedido  de  vista  das  provas  escritas  deverá  ser  protocolada  através  de  ofício
assinado pela candidata ou candidato no primeiro dia útil posterior à divulgação do resultado da
etapa em questão, na Secretaria do PPGA. Após esta solicitação, a comissão convocará a candidata
ou candidato para realizar a vista da prova. O eventual recurso poderá ser interposto no primeiro
dia útil após a vista da prova, respeitado o horário de funcionamento da secretaria do PPGA.

Bolsas de estudo
A aprovação no processo seletivo não garante a concessão de bolsas. A distribuição de bolsas está
condicionada a sua disponibilidade e aos critérios do PPGA.

Bibliografia da prova escrita

ALBERT, Bruce. 1997. “Ethnographic situation and ethnic movements – notes on post-Malinowskian
fieldwork”. In Critique of Anthropology, vol. 17(1), London: SAGE Publications, p. 53-65.

BANIWA, Gersem. 2015. "Os indígenas antropólogos: desafios e perspectivas". In Novos Debates, v.
2, n. 1, Brasília: ABA, p. 233-243. 

COMAROFF, Jean, COMAROFF, John. 2010. “Etnografia e imaginação histórica”. In Proa – Revista de
Antropologia e Arte (online), ano 2, vol. 1, n. 2, p. 01-72.

EVANS-PRITCHARD, E. E. 2005. Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande, Rio de Janeiro: Jorge
Zahar.

HENARE,  Amiria,  HOLBRAAD,  Martin,  WASTELL,  Sari.  2007.  “Introduction”.  In  HENARE,  Amiria,
HOLBRAAD, Martin, WASTELL, Sari (ed.). Thinking through things. London/New York: Routledge, p.
01-31.
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LATOUR, Bruno. 2015. “Não é a questão”. In Revista de @ntropologia da UFSCar, 7(2), p. 73-77.

STRATHERN, Marilyn. 2014. “A cultura numa bolsa de malha: a fabricação de uma subdisciplina na
antropologia”. In O efeito etnográfico e outros ensaios, São Paulo: Cosac Naify, p. 77-108.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 2002. “O nativo relativo”. In  Mana, 8(1), Rio de Janeiro: PPGAS-
MN/UFRJ, p. 113-148. 

Bibliografia suplementar para candidatas(os) de Arqueologia

BARRETO,  Cristiana.  2000.  “A  construção  de  um  passado  pré-colonial:  uma  breve  história  da
arqueologia no Brasil”. In Revista USP, 44 (dez-fev, 1999-2000), p. 32-51.

LOWENTHAL,  David.  1998.  “Como  conhecemos  o  passado”.  In  Projeto  História  ‐  Revista  do
Programa de estudos pós‐graduados de História, 17, p. 63-201.

TRIGGER, Bruce. 2004. História do pensamento arqueológico, São Paulo: Odysseus. 

Corpo Docente

Ciméa Barbato Bevilaqua 
Edilene Coffaci de Lima 
Eva Lenita Scheliga
Fabio Parenti
Igor Chmyz 
João Frederico Rickli
Laércio Loiola Brochier
Laura Pérez Gil 
Liliana de Mendonça Porto 
Lorenzo Gustavo Macagno 
Luís Cláudio Pereira Symanski 
Marcos Silva da Silveira
Maria Inês Smiljanic Borges 
Miguel Alfredo Carid Naveira 
Paulo Renato Guérios 
Ricardo Cid Fernandes 
Sandra Jacqueline Stoll 

Curitiba, 11 de setembro de 2018.

Prof. Dr. João Frederico Rickli
Coordenador do PPGA/UFPR
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Comissão de Seleção 
Prof. Dr. Fabio Parenti

Profª. Drª. Liliana de Mendonça Porto
Prof. Dr. Miguel Alfredo Carid Naveira

Ciméa Barbato Bevilaqua (suplente)

Informações 
Universidade Federal do Paraná 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Rua General Carneiro, 460 – 6º andar | Curitiba – PR | 80060-150 
Telefone: (41) 3360-5272 
Horário de atendimento: das 13 às 19 horas 
www.humanas.ufpr.br/portal/antropologiasocial 
E-mail: ppga@ufpr.br
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ANEXO 1 – 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   28920-5 - SFIN SERVICOS ADMINISTRATIVOS

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

Unidade Favorecida
Código 153079
Gestão 15232
Nome da Unidade UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Recolhimento
Código 28920-5 - SFIN SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Somente os campos acompanhados por (*) são de preenchimento obrigatório.
Número de Referência
1715370306001 (*) CAMPO OBRIGATÓRIO 
Competência (mm/aaaa)
10/2018
Vencimento (dd/mm/aaaa)
31/10/2018

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:
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 SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE 

 
 

                   MINISTÉRIO DA FAZENDA
          SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
             Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento 28920-5 

Número de Referência 1715370306001

Competência 10/2018 

Vencimento 31/10/2018 

Nome do Contribuinte / Recolhedor 
Fulano de Tal 

CNPJ ou CPF do Contribuinte 111.111.111-11 

Nome da Unidade Favorecida 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

UG / Gestão 153079 / 15232 

Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, 
consultar a Unidade Favorecida dos recursos. 
SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE 

(=) Valor do Principal 75,00 

(-) Desconto/Abatimento 

(-) Outras deduções 

(+) Mora / Multa 

GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. 
[STN584C0012DC951A4C874A13AFBD3A4820] 

(+) Juros / Encargos 

(+) Outros Acréscimos 

(=) Valor Total 75,00 

89970000000-3 75000001010-4 95523162892-1 20093810928-9 

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE 

 

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

Código de recolhimento 28920‐5
Número de referência 1715370306001
UG/Gestão 153079/15232
Valor do Principal 75,00
Valor Total 75,00
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ANEXO 2 ‐ Roteiro para elaboração do projeto de pesquisa

Extensão máxima: 

Quinze 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(a) autor(a)

Projeto:

 Título:   

Repetir o título do projeto na primeira página do texto, sem identificação do(a) autor(a)

 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
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