
EDITAL 02/2019 – SELEÇÃO DOUTORADO 2020

QUILOMBOLAS E INDÍGENAS

A  Coordenação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Antropologia  da  Universidade  Federal  do
Paraná comunica a abertura do processo de seleção de estudantes quilombolas e indígenas para o
Doutorado em Antropologia, para ingresso no primeiro semestre de 2020. 

Oferta de vagas

Serão ofertadas 2 (duas) vagas, sendo 1 (uma) vaga para indígena e 1 (uma) vaga para quilombola.
As candidatas e candidatos serão avaliadas(os) sem distinção por linha de pesquisa, tanto na área
de Antropologia quanto na de Arqueologia (linha de pesquisa Cultura Material, Dinâmica Cultural e
Paisagem).

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

Inscrições 

As  inscrições  estarão  abertas  a  partir  do dia  23  de  setembro e  poderão ser  feitas  por  meio
eletrônico, presencialmente ou por envio postal.

No caso de inscrição por envio postal, a data limite para postagem será 22 de outubro de 2019.
Não  serão  aceitas  inscrições  postadas  após  esta  data.  As  inscrições  presenciais  podem  ser
protocoladas na secretaria do PPGA até o dia 31 de outubro de 2019, de segunda a sexta-feira,
respeitado o horário de funcionamento da secretaria do PPGA. Já as inscrições por meio eletrônico
podem ser realizadas até o final do dia 31 de outubro de 2019, no seguinte endereço:

https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=1682 

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.
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Documentos para inscrição

Para inscrições presenciais ou pelo correio, preencher o formulário (Anexo 1) e entregar junto com
os documentos listados abaixo. 
Para inscrições por meio eletrônico, preencher o formulário que consta no link indicado acima e
anexar os documentos em formato "pdf".

Documentos que deverão ser apresentados:

1. Cópia de documento oficial de identidade e do CPF.

2. Documento comprobatório de vínculo étnico/comunitário. (No formulário eletrônico, anexar no
campo: Outros documentos conforme Edital)

3. Curriculum vitae.

4.  Documentação do  curriculum vitae  impressa  (para  inscrições  presenciais  ou  por  correio)  ou
digitalizada em arquivo único PDF (anexar no campo “ Comprovante de Documentação”).

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 10 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. Histórico escolar do mestrado. 

7. Projeto de pesquisa (elaborado conforme o Anexo 2 - Roteiro para elaboração de projeto)

8.  Memorial  acadêmico de  até  3  (três)  páginas  identificando  seu  vínculo  étnico/comunitário,
relatando sua trajetória intelectual e profissional e as razões para o ingresso no doutorado. (Anexar
no campo: Memorial Acadêmico)

Observações:

 Um único arquivo deverá ser anexado em cada campo do formulário (para as inscrições
feitas por meio eletrônico).

 As inscrições com documentação incompleta não serão homologadas.

Etapas do processo de seleção

Etapa 1: Análise do projeto de pesquisa

Etapa 2: Prova escrita sobre a bibliografia indicada no fim deste edital.

Etapa 3: Entrevista/Prova Oral versando sobre o projeto de pesquisa, a prova escrita e o currículo
da candidata ou candidato.
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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
23/09/2019 a 
22/10/2019

Período para inscrições por correio

23/09/2019 a 
31/10/2019

Período para inscrições online ou presenciais

07/11/2019 Homologação das inscrições 18h
14/11/2019 Divulgação do resultado da análise dos projetos 18h
28/11/2019 Prova escrita 9h - 13h
03/12/2019 Divulgação do resultado da prova escrita 18h
05/12/2019 Divulgação  da  escala  de  horários  para  a

entrevista/prova oral
18h

10/12/2019 Entrevistas/Prova oral Conforme escala 
10/12/2019 Divulgação do resultado da entrevista/prova oral 19h
12/12/2019 Divulgação do resultado do processo seletivo 18h

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 da 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.

3



● 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.

● Na divulgação dos resultados ao longo do processo  seletivo  constarão  apenas candidatas e
candidatos aprovadas(os) na etapa respectiva. 

● Para fins de classificação, a nota final consistirá na média aritmética das notas obtidas nas
três 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 e da prova oral/entrevista, 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 avaliações escritas deverá ser apresentada no primeiro dia útil
posterior  à  divulgação  do resultado  da etapa em questão,  através  de  email  encaminhado ao
endereço eletrônico do PPGA ou de ofício assinado entregue na secretaria do PPGA, respeitado o
horário de funcionamento da secretaria. Após esta solicitação, a comissão convocará a candidata
ou candidato  para  realizar  a  vista  da  avaliação.  O eventual  recurso  deverá  ser  interposto  no
primeiro dia útil após a vista da avaliação, observando os mesmos procedimentos do pedido de
vista.

Bolsas de estudos 

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 

Andrello, Geraldo & Ferreira, Tatiana Amaral. 2014. “Transformações da cultura no Alto Rio Negro”,
in: M. Carneiro da Cunha e P. de Niemeyer Cesarino (orgs.) Políticas culturais e povos indígenas. SP:
Ed. Unesp, pp. 25-57.

Bourdieu, P. 2013 [1980]. “Objetivar a objetivação”, in: P. Bourdieu,  O senso prático.  Petrópolis:
Vozes, p. 50-69.

Clifford, James. 1988. “On collecting Art and Culture”, in: J. Clifford,  The predicament of Culture.
Twentieth-century  Ethnography,  Literature,  and Art.  Harvard University  Press.  [Há tradução em
espanhol: Clifford, J. “Sobre la recolección de arte y cultura”, in: J. Clifford,  Dilemas de la cultura.
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Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna, Barcelona: Gedisa Editorial, pp. 257-
299]

Lévi-Strauss, Claude. 2012 [1945]. “A análise estrutural em lingüística e antropologia”, in: C. Lévi-
Strauss, Antropologia estrutural. São Paulo, Cosac & Naify, 2012. pp. 57-86.

Pacheco de Oliveira, J. 2012a. “A refundação do Museu Magüta: etnografia de um protagonismo
indígena”.  In:  Aline  Montenegro  Magalhães  e  Rafael  Zamorano  Bezerra  (orgs.),  Coleções  e
colecionadores. A polissemia das práticas. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional. pp. 201-218.

Sahlins,  Marshall.  2008  [1981]  Metáforas  históricas  e  realidades  míticas.  Rio  de Janeiro:  Zahar
Editores.

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 (colaborador)
João Frederico Rickli
Laércio Loiola Brochier
Laura Pérez Gil 
Liliana de Mendonça Porto 
Lorenzo Gustavo Macagno 
Luís Cláudio Pereira Symanski (colaborador)
Marcos Silva da Silveira
Maria Inês Smiljanic Borges 
Miguel Alfredo Carid Naveira 
Paulo Renato Guérios 
Ricardo Cid Fernandes 
Sandra Jacqueline Stoll (colaboradora)
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Curitiba, 23 de agosto de 2019.

Prof. Dr. João Frederico Rickli
Coordenador do PPGA/UFPR

Comissão de Seleção 
Prof. Dr. Lorenzo Macagno
Profª. Drª. Laura Pérez Gil

Prof. Dr. Paulo Renato Guérios
Fabio Parenti (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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EDITAL 02/2019 – SELEÇÃO DOUTORADO 2020

QUILOMBOLAS E INDÍGENAS

ANEXO 1 - Formulário para inscrições presenciais ou por via postal

Inscrição para a vaga específica:   (   ) Indígena   (   ) Quilombola

DADOS PESSOAIS 

Nome  (completo e sem abreviações): __________________________________________________
RG: ________________________
CPF:  _______________________

Sexo:   (   ) Feminino   (   ) Masculino    
Cor/Raça/Etnia: _____________________________
Estado Civil: _________________________________
Nome do Pai: (completo e sem abreviações) ____________________________________________ 
Nome da Mãe: (completo e sem abreviações) ___________________________________________ 
Data de Nascimento: ___/___/_____
Local de Nascimento: ______________________________ (se estrangeiro(a) informar cidade/país)
Nacionalidade: (   ) Brasileiro(a)/Naturalizado(a)   (   ) Outro: ________________

Email principal: ____________________________________
Email alternativo: __________________________________

Endereço (Rua): ________________________________________________________________
Número: _______________    Complemento: ________________________________________
CEP: _____________________________________
Bairro: ___________________________________
Cidade: ___________________________________
Estado: ___________________________________
País: _____________________________________

Telefone: ______________________________________ (Com DDD, Ex. 41-3355-5555)
Telefone Secundário: ____________________________ (Com DDD, Ex. 41-93360-5555)
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Link do Currículo Lattes: __________________________________________________________

ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

Vínculo profissional 1 (empresa/órgão): _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________
Horário de exercício: ______________________________________________________________
Vínculo profissional 2 (empresa/órgão): ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________________
Horário de exercício: _______________________________________________________________

Pretende continuar na ocupação atual se selecionado?
(   ) Sim, vínculo 1
(   ) Sim, vínculo 2
(   ) Sim, ambos os vínculos
(   ) Não
(   ) Não desde que receba bolsa

DEDICAÇÃO INTEGRAL E BOLSA 

Dedicação exclusiva ao programa?
(   ) Sim
(   ) Não

É candidato a bolsa de estudo?
(   ) Sim
(   ) Não

ORIENTAÇÃO

Nome do(a) orientador(a) pretendido(a): _____________________________________________
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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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