
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 02/2019  SELEÇÃO MESTRADO 2020‐
INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

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
indígenas  e  quilombolas  para  o  Mestrado  em Antropologia,  para  ingresso  no primeiro
semestre de 2020.

DA OFERTA DE VAGAS

Serão ofertadas 02 (duas) vagas, sendo 01 (uma) para candidato ou candidata indígena e 01
(uma) para candidato ou candidata quilombola, sem distinção por linha de pesquisa.

A titulação para todos os discentes aprovados na conclusão do Mestrado será “Mestre em
Antropologia”.

DAS INSCRIÇÕES

As inscrições estarão abertas de 03 de setembro a 18 de outubro de 2019, exclusivamente
por meio eletrônico.

Para  efetivação  da  inscrição,  o  candidato  deverá  inserir  os  seguintes  documentos  no
Sistema  de  Gestão  Acadêmica  da  Pós-graduação  (SIGA),  disponível  no  endereço
eletrônico:

https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=1627 

1. Candidatos e candidatas indígenas e quilombolas estão isentos do pagamento da taxa
de inscrição e devem fazer upload de documento com a declaração de opção pelo sistema
de política afirmativa (no campo “Outros documentos conforme edital”).
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2.  Documentos  pessoais:  cópia  da  carteira  de  identidade  civil  e  do  CPF  e,  se  for
estrangeiro,  cópia  da  folha  de  identificação  do  passaporte.  Serão  aceitos  também
documentos oficiais de identidade conforme previstos na Lei nº 9.053/97.

3. Curriculum vitae no modelo Lattes (lattes.cnpq.br). Deve-se informar o link para acessar
o  currículo  no  respectivo  campo  do  formulário  de  inscrição.  A  documentação
comprobatória será exigida caso o candidato alcance a etapa da entrevista/prova oral.

 
4. Cópia do diploma de conclusão de curso de graduação (frente e verso), 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 no PPGA-UFPR, no
mês de março de 2020.

5. Histórico escolar do curso de graduação.
 

6. Projeto de pesquisa, redigido em português ou em espanhol, elaborado conforme o 
Anexo 2, ou ensaio acadêmico elaborado conforme orientações constantes no Anexo 3.

7. Carta de detalhamento das razões para ingresso no mestrado (memorial acadêmico), de
até 03 páginas, relatando a trajetória acadêmica e profissional da candidata ou candidato 
e critérios de escolha da linha de pesquisa relacionada ao tema do projeto ou ensaio 
acadêmico.

 
Observações:

 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.

 Um único arquivo deverá ser anexado em cada campo do formulário, demandando a
mesclagem de documentos, quando necessário.

 As inscrições com documentação incompleta não serão homologadas, sendo nestes
casos a candidata ou candidato eliminado do processo seletivo.

DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

Etapa 1: Prova escrita sobre a bibliografia indicada neste edital.
 As candidatas e candidatos devem se apresentar na Secretaria do PPGA pelo menos

30 minutos antes do início da prova, portando documento original de identificação
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com foto. A cada candidata ou candidato será atribuído um número pela secretaria
do  PPGA.  Este  número  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
obrigatórias.  Os  candidatos  com  projetos  ou  ensaios  acadêmicos  na  área  de
arqueologia  deverão  responder  a  uma  questão  de  antropologia  e  à  questão
específica relativa à bibliografia suplementar de arqueologia.

 Será  permitida  a  consulta  aos  textos  e  ao  material  escrito/impresso  durante  os
primeiros trinta minutos. Após este período, todo o material deverá ser guardado, e
a prova será realizada sem consulta de qualquer espécie. Não será permitido uso de
computador.  

 As provas poderão ser redigidas em português ou em espanhol.
 Não será permitido o ingresso na sala após o início da prova (14 horas).

Etapa 2: Projeto de Pesquisa ou Ensaio Acadêmico 
 A candidata ou candidato deverá optar pela apresentação de projeto de pesquisa

ou de ensaio acadêmico seguindo os roteiros, nos anexos 2 e 3 deste edital.  

Etapa 3: Prova escrita de tradução e interpretação de textos de Antropologia em língua 
inglesa.

 A prova de língua estrangeira (inglês) terá a duração de duas horas, constando da
tradução  e  interpretação  de  textos  acadêmicos  da  área  de  Antropologia.  Será
permitido  uso  de  dicionário  (não  eletrônico)  providenciado  pela  candidata  ou
candidato. 

 Poderá  ser  dispensada  da  prova  a  candidata  ou  candidato  que  comprove  a
aprovação em exame de suficiência em inglês em outro programa de pós-graduação
stricto sensu, desde que até cinco anos antes da data da inscrição neste processo
seletivo ou o certificado de suficiência emitido pelo Núcleo de Concursos da UFPR
(NC/UFPR).

 A prova de língua estrangeira não será eliminatória para candidatas e candidatos
optantes pelo sistema de cotas. Nesse caso, a aprovação no exame de suficiência
deverá ser obtida durante o curso.

Etapa 4: Entrevista/Prova Oral versando sobre o projeto de pesquisa ou ensaio acadêmico,
a prova escrita e o currículo do candidato ou candidata. 

 Nesta ocasião deverá ser apresentado à secretaria arquivo único em formato PDF
contendo todos os comprovantes digitalizados do currículo, organizados segundo a
ordem do CV Lattes.
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BIBLIOGRAFIA DA PROVA ESCRITA 

ALBERT, Bruce. 2014 [1997]. “'Situação Etnográfica' e Movimentos Étnicos. Notas sobre o 
trabalho de campo pós-malinowskiano".  Campos 15(1):129-144.

CARNEIRO DA CUNHA, Manuela (2009). “Relações e dissensões entre saberes tradicionais e
saber científico”. In. Carneiro da Cunha, Manuela (2009). Cultura com aspas e outros
ensaios. São Paulo: Cosac Naify.

DESCOLA, Philippe. Beyond Nature and Culture. Proceedings of the British Academy, v. 139,
p.  137-155,  2006.  (tradução  em português:  DESCOLA,  Philippe.  Além de natureza  e
cultura. Tessituras, v. 3, n. 1, p. 7-33, jan./jun. 2015).

EVANS-PRITCHARD,  Edward  Evan.  2013  (1937).  Os  Nuer:  Uma  descrição  do  modo  de
subsistência e das instituições políticas de um povo nilota. São Paulo: Perspectiva.

FASSIN, Didier. 2017. “Epilogue: The Public Afterlife of Ethnography”. In D. Fassin,  If truth be
told: the politics of public ethnography. Durham and London: Duke University Press, p.
323-357.

KOHN,  Eduardo.  2007.  “How  dogs  dream:  Amazonian  natures  and  the  politics  of
transspecies engagement”. American Ethnologist 34(1): 3-24.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Estruturalismo e Ecologia. In:  O Olhar Distanciado.  Lisboa: Edições
70, 1983. p. 149-173.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 2002. O nativo relativo. Mana, 8(1), pp. 113-148.

Bibliografia  suplementar para  candidatos  e  candidatas  com  projetos  na  área  de
Arqueologia, integrantes da linha de pesquisa Cultura material, dinâmica social e paisagem:

 

DIAS, A. S. Sistema de assentamento e estilo tecnológico: uma proposta interpretativa para
a Ocupação Pré-Colonial  do Alto Vale do Rio dos Sinos,  Rio Grande do Sul.  Tese de
Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. (Introdução e Capítulo 1,  p. 8-
46). 

EREMITES  DE  OLIVEIRA,  Jorge.  Cultura  material  e  identidade  étnica  na  arqueologia
brasileira: um estudo por ocasião da discussão sobre a tradicionalidade da ocupação
Kaiowá da Terra Indígena Sucuri’y. Revista de Arqueologia, n. 19, p. 29-50, 2006.

SILVA, F., NOELLI, F. Arqueologia e Linguística: construindo as trajetórias histórico-culturais
dos povos Tupi. Crítica e Sociedade: revista de cultura política, v.7, n. 1, p. 55-87, 2017.
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DA AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

 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 os candidatos e candidatas com domicílio no
exterior ou em outras unidades da Federação, que justifiquem impossibilidade de
comparecer  às  etapas  do processo seletivo na sede do PPGA.  A solicitação para
realização de provas em locais alternativos deverá obedecer ao cronograma ao final
deste edital. 

 Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias (com exceção da prova de
idiomas para candidatos e candidatas optantes pelo sistema de cotas). 

 A nota mínima para aprovação é 7,0 (sete) pontos, numa escala de zero a dez,
atribuídos à prova escrita, projeto ou ensaio e entrevista/prova oral. 

 Em todas  as etapas  serão avaliados:  domínio do tema e bibliografia,  clareza da
exposição dos argumentos e redação adequada, avaliação crítica do tema, grau de
precisão dos conceitos e fundamentos dos argumentos. 

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

 Para  fins  de classificação,  a  nota  final  consistirá  na  média  aritmética das  notas
obtidas na prova escrita, projeto ou ensaio e entrevista/prova oral.

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

 O candidato ou candidata aprovado nas demais etapas do processo seletivo, mas
reprovado na prova de língua estrangeira,  terá a oportunidade de realizar  nova
prova antes da realização da matrícula, conforme calendário do processo seletivo. 

 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  ou  ensaio  acadêmico,  da  prova
oral/entrevista, em ordem decrescente.

 Os  editais,  portarias,  avisos,  comunicados  e  quaisquer  outros  expedientes
relacionados a este processo seletivo serão veiculados no site do Programa, e terão
sua versão impressa afixada em quadro de avisos na Secretaria.

DOS RECURSOS
Para todas as etapas o candidato ou candidata terá até 24 horas após a divulgação do
resultado para solicitar vista da avaliação efetuada e até 48 horas para interpor eventual
recurso através de ofício assinado entregue à Secretaria do PPGA, presencialmente ou por
email.
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Os  eventuais  recursos  relativos  ao  resultado  final  deverão  ser  feitos  através  de  ofício
assinado entregue à Secretaria do PPGA, presencialmente ou por email, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis a partir da divulgação do resultado do processo seletivo.

DO CALENDÁRIO

Data Etapa Horário

03/09/2019 a 18/10/2019 Inscrições Até 23h59min

22/10/2019 Homologação das inscrições Até 18h

28/10/2019 Prova escrita Das 14h as 18h

06/11/2019 Divulgação do resultado da prova escrita Até 18h

14/11/2019 Prazo limite para divulgação do resultado da
análise dos projetos e/ou ensaios acadêmico

Até as 18h

14/11/2019 Divulgação  da  escala  de  horários  para  a
entrevista/prova oral

Até as 18h

21/11/2019 Prova de língua estrangeira 15h as 17h 

22/11/2019 Entrevista/Prova Oral  A partir das 08:30 h

25/11/2019 Resultados das provas de língua estrangeira
e entrevista/prova oral

Até 14h

28/11/2019 Divulgação do resultado do processo seletivo Até as 18h

17/02/2020 Realização  da  segunda  prova  de  língua
estrangeira

8h30

18/02/2020 Divulgação  do  resultado  da  segunda  prova
de língua estrangeira

Até as 18h

21/02/2020 Divulgação  do  resultado  final  do  processo
seletivo

Até as 18h

DAS BOLSAS DE ESTUDO
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.
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DO CORPO DOCENTE E LINHAS DE PESQUISA 
Docente Vínculo Linha de pesquisa
Ciméa Barbato Bevilaqua Permanente Sociabilidade, política e Estado
Edilene Coffaci de Lima Permanente Saberes, memórias e territorialidades
Eva Lenita Scheliga Permanente Crenças, rituais e simbolismo

Sociabilidade, política e Estado
Fabio Parenti Permanente Cultura material, dinâmica cultural e paisagem
Igor Chmyz Colaborador Cultura material, dinâmica cultural e paisagem
João Frederico Rickli Permanente Sociabilidade, política e Estado

Crenças, rituais e simbolismo
Laércio Loiola Brochier Permanente Cultura material, dinâmica cultural e paisagem
Laura Pérez Gil Permanente Crenças, rituais e simbolismo

Saberes, memórias e territorialidades
Liliana Mendonça Porto Permanente Crenças, rituais e simbolismo

Saberes, memórias e territorialidades
Lorenzo Gustavo Macagno Permanente Fronteiras e relações interculturais
Luís Cláudio Pereira Symanski Colaborador Cultura material, dinâmica cultural e paisagem
Marcos Silva da Silveira Permanente Sociabilidade, política e Estado

Fronteiras e relações interculturais
Maria Inês Smiljanic Borges Permanente Crenças, rituais e simbolismo
Miguel Alfredo Carid Naveira Permanente Saberes, memórias e territorialidades
Paulo Renato Guérios Permanente Saberes, memórias e territorialidades
Ricardo Cid Fernandes Permanente Saberes, memórias e territorialidades
Sandra Jacqueline Stoll Colaborador Crenças, rituais e simbolismo

 
Curitiba, 03 de Setembro de 2019.

Prof. Dr. João Rickli
Coordenador do PPGA/UFPR

Comissão de Seleção
Profª. Drª. Ciméa Barbato Bevilaqua

Prof. Dr. Ricardo Cid Fernandes
Prof. Dr. Miguel Carid Naveira

Prof. Dr. Laércio Brochier  (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 15 às 19 horas
www.humanas.ufpr.br/portal/antropologiasocial
E-mail: ppga@ufpr.br
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ANEXO 1 ‐ Roteiro para elaboração do projeto de pesquisa
 
 
 

Extensão máxima:

Dez páginas (Times New Roman corpo 12, espaço 1,5), excluindo a bibliografia e folha de rosto.

 

Folha de rosto:

Título do projeto

Nome completo do autor

 

Projeto:

 

1. Título: Repetir o título do projeto na primeira página do texto, sem identificação do autor.

2. Introdução:  Delimitação  do  tema  e  do  problema  de  pesquisa  a  ser  desenvolvido,

considerando a bibliografia existente

3. Justificativa: Relevância, viabilidade e possíveis contribuições do trabalho proposto. 

4. Objetivos: Gerais e específicos.

5. Metodologia: Considerações a respeito dos procedimentos de pesquisa.

6. Cronograma da pesquisa: Apresentação do plano de trabalho a ser realizado em 24 meses,

observando  os  prazos  indicados  no  regimento  do  PPGA

(http://www.humanas.ufpr.br/portal/ppga/prazos/ ).

7. Bibliografia: Referências bibliográficas citadas no corpo do projeto.
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ANEXO 2 ‐ Orientações para elaboração de Ensaio Acadêmico

Para a elaboração do ensaio acadêmico a candidata ou candidato deve definir um tema de seu
interesse, vinculado a um dos cinco eixos temáticos apresentados a seguir. 

Extensão máxima: dez páginas (Times New Roman corpo 12, espaço 1,5), excluindo a bibliografia e
folha de rosto.

Folha de rosto: 
Título do Ensaio  
Nome completo do autor

Ensaio:

1. Título: Repetir o título do ensaio na primeira página do texto, sem identificação do autor.
2. Introdução: delimitação do tema e das questões fundamentais que serão desenvolvidas no

ensaio e suas possíveis contribuições.
3. Desenvolvimento das questões propostas considerando a bibliografia pertinente e, se for o

caso, materiais etnográficos.
4. Considerações finais.
5. Bibliografia: referências bibliográficas citadas no corpo do ensaio.

Eixo 1: Socialidade, Política e Estado
Estudos que abordem práticas políticas e econômicas, direitos e dinâmicas institucionais estatais e
não-estatais.  Análise  de formas  diversas  de  organização  e  mobilização  coletiva,  elaboração  e
implementação  de  políticas  públicas,  experiências  de  conflitos,  procedimentos  e  decisões
judiciais. Abordagem  etnográfica  e  teórica  de  instituições  e  práticas  estatais,  assim  como  de
processos que tematizem limites e interseções entre estado, família, religião e ciência, entre outras
instâncias. 

Eixo 2: Rituais e simbolismo
Sistemas simbólicos e manifestações rituais de diferentes grupos sociais. Sistemas de classificação,
cosmologia, religião e modelos cognitivos em estudos monográficos ou comparativos. Práticas rituais
e relações com o meio ambiente. Performance.

Eixo 3: Saberes, Memórias e Territorialidades
Conceituações e classificações da natureza. Produção, transmissão e processos de negociações de
saberes coletivos e individuais.  Direitos  intelectuais  sobre conhecimentos tradicionais.  Museus e
coleções. História, memória e territorialidade

Eixo 4: Fronteiras e Relações Interculturais
Imaginações  nacionais,  narrativas  de  alteridade  e  fronteiras.  Processos  migratórios  e  relações
interétnicas.  Discursos  coloniais  e  pós-coloniais  em perspectiva  comparada.  Debates  acerca  das
noções de interculturalidade e multiculturalidade. Conflitos etno-políticos, genocídios e violências
estatais. Dinâmicas sócio-religiosas, diásporas e identidades transnacionais.

Eixo 5: Cultura Material, Dinâmica Cultural e Paisagem
Arqueologia e estudos de cultura material,  em uma perspectiva interdisciplinar, considerando as
relações  entre  tempo,  espaço  e  materialidade.  Dinâmicas  de  interação  cultural  e  ambiental,
paisagens,  processos  de  formação  de  territórios  e  territorialidades. Tecnologias  e  práticas  de
conhecimento. 
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