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EDITAL 01/2020 ‐ SELEÇÃO DOUTORADO 2021 
 

 

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 2021. 

 
DA 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 e Arqueologia”. 

 
DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições estarão abertas de 16 de novembro de 2020 a 11 de janeiro de 2021, exclusivamente 

por meio eletrônico. 

Para efetivação da inscrição, a candidata ou 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=2269 

  

Documentos necessários para a inscrição: 
 

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, o candidato ou candidata deverá anexar 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.  

• 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. Serão aceitos também documentos oficiais de identidade conforme 
previstos na Lei nº 9.053/97. 

https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=2269
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3. No momento do preenchimento do formulário, será solicitado o link do Currículo Lattes 
(lattes.cnpq.br). A documentação do Currículo Lattes deve ser anexada no campo “Comprovante de 
Documentação”, em arquivo único contendo cópia da documentação que comprova as informações 
contidas no currículo. 

4. 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 2021. 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 
então, será automaticamente eliminada(o) do processo seletivo e não poderá ingressar no 
Doutorado. 

5. Cópia do histórico escolar do mestrado – anexar no primeiro campo “Outros documentos 
conforme Edital”. 

6. Cópia da dissertação de mestrado (versão provisória ou definitiva) – anexar no segundo campo 
“Outros documentos conforme Edital”. 

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

8. Memorial acadêmico detalhando as razões para ingresso no mestrado e relatando a trajetória 
acadêmica e profissional da candidata ou candidato, assim como os critérios de escolha da linha de 
pesquisa relacionada ao tema do projeto. O memorial deve ter uma extensão de entre 04 e 06 
páginas. 

 

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 Arqueologia 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. 

• Todos estes documentos deverão ser anexados em formato PDF, exceto a Cópia da 

dissertação de mestrado, que deve ser anexada em formato ZIP.  

• As inscrições com documentação incompleta não serão homologadas, sendo nestes casos a 

candidata ou candidato eliminado do processo seletivo. 

 

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

 

Etapa 1: Análise de projeto de pesquisa 

• O projeto de pesquisa deve seguir as orientações do Anexo 2 deste edital.  

Etapa 2: Análise de currículo e carta memorial  
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Etapa 3: Entrevista/Prova oral 

 A entrevista será realizada online em data e horário indicados no momento de divulgação do 
resultado da Etapa 2. A entrevista será realizada por meio da plataforma Teams, e o link da 
entrevista será divulgado neste edital. 

 

DAS PROVAS E AVALIAÇÃO 
 

• A entrevista será realizada online, em data e horário previamente indicados no momento de 

divulgação do resultado da Etapa 2. 

• Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias. 

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

dez. 

• 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. 

• A avaliação do projeto dará ênfase à clareza dos objetivos e à consistência da discussão 

metodológica e da revisão bibliográfica.  

• Para fins de classificação, a nota final consistirá na média aritmética das notas obtidas nas 

etapas 1 e 2. 

• Na divulgação dos resultados ao longo do processo seletivo constarão apenas os nomes dos 

candidatos e candidatas aprovados na etapa respectiva. 

• Se dois ou mais candidatos ou candidatas tiverem a mesma nota final, será utilizada a nota da 

entrevista como critério de desempate. Persistindo o empate, serão usadas, nesta ordem, as 

notas do projeto e da avaliação de currículo, em ordem decrescente. 

• Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes relacionados a este 

processo seletivo serão veiculados no site do Programa. 

 

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, através do e-mail ppgaa@ufpr.br.  

Os eventuais recursos relativos ao resultado final deverão ser feitos através de ofício assinado 

entregue à Secretaria do PPGA, através do e-mail ppgaa@ufpr.br, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis a partir da divulgação do resultado do processo seletivo. 

  

mailto:ppgaa@ufpr.br
mailto:ppgaa@ufpr.br
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DO CALENDÁRIO 
 

 

 

 

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 todas/os as/s estudantes 

 
DA PROVA DE LÍNGUAS 

Em caráter excepcional, para os e as ingressantes ao PPGAA no ano de 2021, a prova de línguas será 

substituída pela apresentação de uma Cópia de Certificado ou Comprovante de aprovação em teste 

de proficiência ou suficiência em língua estrangeira (inglês). De preferência, os e as ingressantes 

deverão apresentar o certificado no momento da matrícula. Caso não possua, deverá apresentá-lo, 

impreterivelmente, até o momento da solicitação de qualificação. 

 

DO CORPO DOCENTE E AS LINHAS DE PESQUISA 
 

Arqueologia 

Esta linha de pesquisa se volta ao estudo da cultura material em variados tempos, lugares e povos. 

Aborda as sociedades do passado, os processos e dinâmicas culturais, sociais, biológicas, simbólicas e 

comportamentais, os ambientes pretéritos, a formação e transformação de paisagens e territórios. 

Também envolve conexões com o presente, por meio da pesquisa em coleções e acervos 

arqueológicos, dos estudos etnoarqueológicos, históricos e patrimoniais, do diagnóstico, avaliação e 

registro de bens culturais. Os temas mais comumente abordados compreendem: a evolução técnica e 

biológica da humanidade; povoamento, expansão e processos de desenvolvimento das sociedades 

humanas no Velho Mundo e nas Américas; geoarqueologia, paleoambientes, paisagens e geo-

saberes; história indígena e acervos arqueológicos; processos de formação de sítios arqueológicos, 

Data Etapa Horário 

16/11/2020 a 11/01/2021 Inscrições Até 23h59min 

18/01/2021 Homologação das inscrições Até 18h 

29/01/2021 Divulgação do resultado de análise dos projetos Até 18h 

04/02/2021 
Divulgação do resultado de análise dos currículos e carta memorial e da 
escala de entrevistas 

Até 18h 

08/02/2021 a 12/02/2021 Entrevista/Prova oral Até 18h 

24/02/2021 Divulgação do resultado da entrevista/prova oral Até 18h 

26/02/2021 Divulgação do resultado final do processo seletivo Até as 18h 
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estudos tecnológicos e espaciais; processos de interação cultural e ambiental em sambaquis 

costeiros. 

Pesquisadores/as principais: Fabio Parenti e Laércio Brochier 

Professor colaborador: Igor Chmyz 

 

Etnologia e povos tradicionais: história, territorialidade, cosmologia e política  

Esta linha se dedica a estudos, com ênfase etnográfica, sobre produção, transmissão e processos de 

negociação de direitos intelectuais e saberes coletivos e individuais de grupos indígenas, quilombolas, 

camponeses, populações costeiras e ribeirinhas. A linha contempla, também, pesquisas sobre 

história, memória, identidade e territorialidade, abrangendo abordagens sobre organização social, 

processos rituais, narrativas míticas, cosmopolíticas e meio ambiente. 

Pesquisadores/as principais: Edilene Coffaci Lima, Miguel Carid Naveira, Ricardo Cid Fernandes e 

Laura Pérez Gil 

Pesquisadoras com projetos relacionados: e Liliana de Mendonça Porto e Marcos Silveira 

Professora colaboradora: Maria Inês Smiljanic Borges 

 

Práticas de conhecimento: sentidos, espaços e objetos 

Esta linha se dedica à pesquisa etnográfica de formas de conhecimento e de sua diversidade, 

estudando como são produzidas, objetivadas e dotadas de sentidos, como são colocadas em 

circulação, seus efeitos e implicações. Desenvolve e acolhe estudos sobre os seguintes temas: 

memória e modos de articulação passado-presente; coleções, cultura material, regimes de 

patrimonialização e instituições que deles se ocupam (museus, arquivos, associações culturais ou 

étnicas); trajetórias e biografias; saberes, práticas e materialidades religiosas; eventos, festas e 

manifestações culturais; arte e produção cultural; processos de comunitarização e de constituição de 

redes sociais; narrativas, grafias e imagens. 

Pesquisadores/as principais: João Rickli, Liliana de Mendonça Porto e Paulo Guérios 

Pesquisadores/as com projetos relacionados: Edilene Coffaci Lima, Laura Pérez Gil, e Fabio Parenti 

 
Práticas políticas e dinâmicas institucionais 

Esta linha de pesquisa se dedica a estudos etnográficos, históricos e comparativos de práticas e 
processos políticos. As temáticas abordadas contemplam direitos e práticas de justiça, políticas 
públicas, instituições e processos burocráticos, mercados e dinâmicas econômicas. Relações raciais e 
políticas de diferença, violência estatal e relações de dominação em contextos coloniais e pós-
coloniais constituem outras das vertentes temáticas. Práticas, instituições e agentes religiosos na 
modernidade, políticas de cuidado e projetos de desenvolvimento integram as preocupações da 
linha. 

Pesquisadores/as principais: Ciméa Bevilaqua, Eva Scheliga, Marcos Silveira e Lorenzo Macagno 

Pesquisadores com projetos relacionados: João Rickli e Ricardo Cid Fernandes 

Professora colaboradora: Sandra Jacqueline Stoll 
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Curitiba, 16 de novembro de 2020. 

 
 

  

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

 
 
 

Comissão de Seleção  
Profª. Drª. Liliana de Mendonça Porto 

Prof. Dr. Marcos Silva da Silveira 
Profª. Drª. Laura Pérez Gil 

Prof. Dr. Fabio Parenti 
 

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

http://www.humanas.ufpr.br/portal/antropologiasocial
mailto: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: 28911-6 - SFIN/SREPUG SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

 
3. Na tela seguinte, preencher os campos conforme abaixo: 
Somente os campos acompanhados por (*) são de preenchimento obrigatório. 

 

Número de Referência: 1715370306001 

Competência: 01/2021 

Vencimento: 11/01/2021 

CNPJ ou CPF do Contribuinte: *preencha o seu CPF aqui* 

Nome do Contribuinte / Recolhedor: *preencha o seu nome aqui* 

Valor Principal: 50,00 

Valor Total: 50,00 
(os demais campos podem ser deixados em branco) 

 
 

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: 

 

 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 
Guia de Recolhimento da União - GRU 

 

 Código de Recolhimento 28911-6   

 Número de Referência 1715370306001   

 Competência 01/2021   

 Vencimento 11/01/2021   

 Nome do Contribuinte / Recolhedor: 
    *o seu nome aparece aqui* 

 CNPJ ou CPF do Contribuinte *o seu CPF aparece aqui* 

 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. 

 (=) Valor do Principal 50,00   

 (-) Desconto/Abatimento    

 (-) Outras deduções    

 (+) Mora / Multa    

GRU SIMPLES 
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. 

[STN663DCBD0462671D3894AE31088A6BC47] 

 (+) Juros / Encargos    

 (+) Outros Acréscimos    

 (=) Valor Total 50,00   
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ANEXO 2 ‐ Roteiro para elaboração do projeto de pesquisa 

 
 
Extensão máxima: 

Mínimo 10 páginas e máximo 15 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 

Linha de pesquisa do PPGAA a que o projeto está relacionado 

Projeto: 
 

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

2. Linha de pesquisa a que o projeto está relacionado. 

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

bibliografia antropológica ou arqueológica existente. 

4. Justificativa: Relevância, viabilidade e possíveis contribuições do trabalho proposto para a reflexão 
antropológica ou arqueológica. 

5. Objetivos: Gerais e específicos. 

6. Metodologia: Considerações a respeito dos procedimentos da pesquisa e sua relação com as linhas de 
pesquisa do programa. 

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

observando  os  prazos  indicados  no  regimento  do  PPGAA 

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

8. Bibliografia: Apenas as referências bibliográficas citadas no corpo do projeto. 
  

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

