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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 

 

Mestrado – Edital de Seleção – Turma 2014 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

As inscrições deverão ser feitas de 02 de setembro a 27 de setembro de 2013 na 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, das 9hs às 18hs, ou 

por correio com data de postagem por Sedex até o dia 27 de setembro de 2013. 

 

Endereço postal: 

Comissão de Seleção – Mestrado 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFH 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

Caixa Postal 476 – Campus Universitário – Trindade 

CEP 88040-900 – Florianópolis – SC – Brasil 

 

CALENDÁRIO 

 

∙ Inscrições: 02/09/2013 a 27/09/2013 

∙ Homologação das Inscrições: 14/10/2013 

∙ Prova Escrita de teoria antropológica: 07/11/2013 

∙ Publicação dos resultados da prova escrita e divulgação dos horários e locais das 

arguições: 18/11/2013 

∙ Arguição sobre o projeto, o dossiê e a prova escrita: a partir de 25/11/2013 

∙ Divulgação dos resultados: 04/12/2013 (após reunião de colegiado do PPGAS/UFSC) 
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REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

1. Formulário de Inscrição disponível no website do PPGAS 

(http://ppgas.posgrad.ufsc.br/); 

2. Fotocópia autenticada de documento oficial de identificação (carta de identidade ou 

passaporte); 

3. Cópia autenticada do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso reconhecido 

pelo MEC (ou declaração de que está concluindo)*; 

4. Cópia autenticada do Histórico Escolar do curso de graduação e, se houver de 

especialização ou pós-graduação*; 

 

*Nota: No caso dos candidatos com diploma emitido por uma instituição no exterior 

os documentos mencionados nos quesitos 3 e 4 deverão ser autenticados pela 

repartição consular brasileira no país de origem. 

 

5. Três (3) cópias do Curriculum Vitae, elaborado com base no modelo da Plataforma 

Lattes/CNPq (http://lattes.cpq.br); sendo UMA comprovada (isto é, com cópias dos 

trabalhos publicados e/ou apresentados em congressos). 

 

6. Duas (2) Cartas de Recomendação (formulário disponível no website do PPGAS: 

www.antropologia.ufsc.br); assinadas por professor/a ou profissional de reconhecida 

qualificação, sendo uma preferencialmente fornecida pelo/a orientador/a do Trabalho 

Final de Graduação. As cartas devem ser enviadas diretamente para a Comissão de 

Seleção de Mestrado/2013 (conforme endereço acima indicado) e postadas para a 

Secretaria do PPGAS até 27 de setembro de 2013; 

 

7. Três (3) cópias do Projeto de Pesquisa, a ser elaborado com base no modelo 

disponível no website do PPGAS (www.antropologia.ufsc.br); 

http://ppgas.posgrad.ufsc.br/
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8. Três (3) cópias da Carta de Apresentação contendo justificativa da escolha do 

Mestrado em Antropologia Social da UFSC; suas condições para a realização do curso; 

área de interesse e perspectivas de seu desenvolvimento; experiência prévia nesta 

área ou razões que motivam o interesse nos estudos da área; descrição das 

experiências prévias em pesquisa e/ou ensino. (máximo de 2 páginas) 

 

Observação: Todos os candidatos aprovados nesta seleção deverão apresentar, como 

requisito para poder efetivar a sua matrícula no PPGAS-UFSC em 2014: 

∙ Fotocópia autenticada do certificado de proficiência em inglês. Serão aceitos 

certificados de proficiência em língua inglesa emitidos pelas seguintes instituições: 

∙ Departamento de Línguas Estrangeiras de qualquer Universidade Federal ou 

Estadual. No caso da UFSC, inscrições e informações diretamente no departamento de 

Línguas e Literatura Estrangeira (UFSC - DLLE); 

∙ TOEFL (Test of English as a Foreign Language), teste para leitura (Reading) com o 

resultado mínimo de 53 pontos se executado por computador (Computer-based Test) 

ou de 20 pontos se em papel (Paper-Based Test); 

∙ Provas da University of Cambridge (Inglaterra) e University of Michigan (EUA). A 

proficiência em língua inglesa obtida em Curso de Pós-Graduação (Mestrado ou 

Doutorado) será validada desde que realizada até 5 anos antes da inscrição no 

processo seletivo. 

 

Os candidatos não brasileiros deverão apresentar também atestado de proficiência 

em língua portuguesa, fornecido por instituição competente, a critério da comissão 

de seleção. 

 

Atenção: Os/as candidatos/as que comprovarem a realização de cursos de graduação 

e/ou pós-graduação (um ano no mínimo) em países de língua inglesa ficam 
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A não apresentação dos certificados de proficiência implica na perda 

automática da vaga. 

 

ETAPAS DA SELEÇÃO 

 

1 – Prova Escrita de Teoria Antropológica - eliminatória 

 

Questões formuladas a partir da bibliografia obrigatória, a serem desenvolvidas na 

forma de dissertação, individual e manuscrita. A prova será sem consulta. A prova terá 

no máximo quatro (4) horas de duração. A nota mínima para aprovação é sete (7). 

Serão divulgados apenas dois conceitos: “aprovado” e “reprovado”. Para efeitos de 

correção, será garantido o anonimato dos candidatos, sendo a prova identificada 

apenas por numeração atribuída pela secretaria do PPGAS. 

 

2 – Análise do dossiê do candidato 

 

O dossiê inclui o Projeto de Pesquisa, a Carta de Apresentação; o Curriculo Vitae e as 

Cartas de Recomendação. Para a análise do dossiê, a Comissão poderá contar com o 

parecer de outros membros do PPGAS. Nesta etapa o dossiê será analisado de acordo 

com: a) originalidade e relevância do projeto; b) clareza do recorte, densidade e 

adequação da fundamentação teórica; c) formação do candidato e sua adequação para 

o desenvolvimento do projeto apresentado. 

 

3 – Arguição sobre o projeto, o dossiê e a prova de teoria antropológica. 
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BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 

 

∙ BARTH, Fredrik. 2000[1989]. "O Guru e o Iniciador: transações de conhecimento e 

moldagem da cultura no sudoeste da Ásia e na Melanésia". In: O Guru, o iniciador e 

outras variações antropológicas. Organização e apresentação Tomke Lask. Rio de 

Janeiro: Contra Capa. pp. 141-165. 

 

∙ CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. 2009. “‘Cultura’ e cultura: conhecimentos 

tradicionais e direitos intelectuais.” In: Cultura com Aspas. São Paulo: Cosac & Naify. 

pp.311-373. 

 

∙ EVANS-PRITCHARD, Edward. 2004[1937]. Bruxaria, Oráculos e Magia entre os 

Azande. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 

 

∙ GEERTZ, Clifford. 1978. “Uma Descrição Densa: Por uma teoria interpretativa da 

cultura”; “A religião como sistema cultural”. In: A interpretação das Culturas. Rio de 

Janeiro: Zahar. Pp. 13-41; 102-142. 

 

∙ LÉVI-STRAUSS, Claude. 1989[1962]. "A ciência do Concreto". In: O Pensamento 

Selvagem. São Paulo: Papirus Editora. 

 

∙ LÉVI-STRAUSS, Claude. 1962[1953]. "A noção de estrutura em etnologia". In: 

Antropologia Estrutural. São Paulo: CosacNaif. 

 

∙ MALINOWSKI, Bronislaw. 1978[1922]. “Introdução”; “Capítulo II” e “Capítulo III”. In: 

Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo: Abril Cultural (Coleção: Os Pensadores). 
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∙ MARCUS, George E. 1986."Contemporary Problems of Ethnography in the Modern 

World System". In: J. Clifford e G.E. Marcus (orgs.) Writing Culture: The Poetic and the 

Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press. pp. 165-193. 

 

∙ SAHLINS, Marshall. 1997. “Two or Three Things that I Know About Culture.” Journal 

of the Royal Anthropological Institute 5: 399-421. 

 

∙ TURNER, Victor. 2005[1967]. “Cap. 6: Muchona a Vespa: intérprete da religião”. In: A 

Floresta de símbolos. Niterói: EdUFF. pp. 179-202. 

 

∙ WAGNER, Roy. 2010[1975-81]. "A presunção da cultura". In: A Invenção da Cultura. 

São Paulo: CosacNaify. pp. 27-46. 

 

LOCAIS ALTERNATIVOS E SELEÇÃO 

 

Excepcionalmente e a critério da Comissão de Seleção, a prova escrita e/ou a 

entrevista poderão ser realizadas em locais alternativos para os/as candidatos/as com 

domicílio no exterior ou em outras unidades da Federação que comprovem a 

impossibilidade de comparecer às etapas do processo seletivo na sede do 

PPGAS/UFSC.  A Comissão de Seleção poderá, a seu critério, indicar locais e 

meios alternativos para a aplicação das provas. 

 

BOLSAS 

 

O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social não garante bolsas de estudos 

aos candidatos aprovados. 
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O PPGAS recomenda aos candidates estrangeiros que solicitem bolsas nos seus países 

de origem ou do PEC-PG (CAPES), onde este convênio existir. Salvo apresentação de 

justificativa adequada, os candidatos que se enquadram nas normas do PEC-PG não 

poderão pleitear bolsa da cota própria do PPGAS. 

 

CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção. 

 

INFORMAÇÕES 

 

ppgas@contato.ufsc.br  

http://ppgas.paginas.ufsc.br/ 

 

A Secretaria do PPGAS não fornecerá informações por telefone sobre o processo 

seletivo. 

 

Os documentos enviados poderão ser retirados na Secretaria do PPGAS nos trinta (30) 

dias seguintes à divulgação dos resultados. Depois desta data serão destruídos. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

Prof. Dr. Gabriel Coutinho Barbosa (Presidente) 

 

Profa. Dra. Edviges Marta Ioris 

 

Prof. Dr. Jeremy Paul Jean Loup Deturche 

 

mailto:ppgas@contato.ufsc.br
http://ppgas.paginas.ufsc.br/
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Prof. Dr. Scott Head (Suplente) 


