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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 
 

Doutorado - 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 14:00 às 
18:00 horas, ou por correio com data de postagem por Sedex até o dia 27 de 
setembro de 2013. 
 
ENDEREÇO POSTAL: 
Comissão de Seleção - Doutorado 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social  
Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFH 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Caixa Postal 476 – Campus Universitário – Trindade  
CEP 88040-900 – Florianópolis – SC – Brasil  
 
CALENDÁRIO:  

 Inscrições:  02 de setembro a 27 de setembro de 2013; 
 Homologação das Inscrições: 14/10/2013; 
 Prova de Teoria Antropológica: 07/11/2013 (das 9 às 13 horas); 
 Divulgação dos resultados da Prova de Teoria Antropológica: 18/11/2013;   
 Análise do dossiê: a partir de 18/11/2013; 
 Divulgação dos resultados: Inícios de dezembro, após Reunião do PPGAS.  

 
REQUISITOS E DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO: 
 
1. Formulário de inscrição (disponível na Secretaria ou no website do PPGAS: 
 http://ppgas.paginas.ufsc.br/ ); 
 
2. Fotocópia de documento oficial de identificação (carteira de identidade ou 
passaporte); 
 
3. Cópia do Diploma de Mestrado (ou Certificado de Conclusão) e cópia do Histórico 
Escolar do Mestrado (realizado em Programa de Pós-Graduação reconhecido pela 
CAPES). 
 
4. Três (03) cópias do Curriculum Vitae, modelo Plataforma Lattes/CNPq 
(http://lattes.cnpq.br), sendo UMA comprovada (isto é, com cópias dos trabalhos 
publicados e/ou apresentados em congressos); 
 
5. Duas (02)  cartas de recomendação (formulário disponível na Secretaria ou no  
website  do PPGAS), assinadas por  professor/a  ou profissional  de reconhecida 
qualificação, sendo uma preferencialmente fornecida pelo/a  orientador/a  de 
Mestrado. As cartas devem ser enviadas diretamente para a Comissão de Seleção  

http://ppgas.paginas.ufsc.br/
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Doutorado/2014, conforme endereço acima indicado, e postadas até 27 de 
setembro de 2013; 
 
6. Formulário de interesse de orientação de um/a professor/a do PPGAS/UFSC 
(formulário disponível na Secretaria ou no website do PPGAS). O formulário deve 
ser entregue diretamente para a Comissão de Seleção Doutorado/2014, ou postado 
até 27 de setembro de 2013 conforme endereço acima indicado, 
 
7. Três (03) cópias de projeto de pesquisa com, no máximo, três mil palavras 
(excluídos bibliografia e anexos); 
 
8. Três (03) cópias de carta de intenções, de no máximo 750 palavras, descrevendo 
a trajetória intelectual e justificando o interesse em cursar o doutorado no 
PPGAS/UFSC; 
 
9. Fotocópia dos certificados de proficiência em inglês e francês. Na ausência de 
certificado de proficiência válido no momento da inscrição, o/a candidato/a 
poderá ter sua inscrição aceita e continuar o processo de seleção. Entretanto, no 
caso de ser selecionado/a,o/a candidato/a deverá apresentar os certificados de 
proficiência nas duas línguas até o momento da matrícula. A não apresentação 
dos certificados de proficiência implica na perda automática da vaga. 
 
A proficiência em línguas inglesa e francesa obtidas em Curso de Pós-graduação 
(Mestrado ou Doutorado) será validada desde que realizada até 5 anos antes da 
inscrição no processo seletivo. 
 
Serão aceitos certificados de proficiência em língua inglesa e francesa emitidos 
pelas seguintes instituições:  
 
• Departamento de Línguas e Literatura Estrangeira da UFSC. Informações 
diretamente no Departamento de Línguas e Literatura Estrangeira 
(http://www.lle.cce.ufsc.br/contato.php);  
 
 Departamentos de Línguas Estrangeiras de outras Universidades Federais 
ou Estaduais; 
 
• 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 (Paperbased Test); e IELTS (International 
English Language Test), com o mínimo de 5,0 pontos;  
 
• Universidade de Cambridge (Inglaterra); e Universidade de Michigan (EUA). 
 
• Aliança Francesa.  
 
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 e 
francesa ficam dispensados da apresentação de certificados de proficiência.  
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ITENS DA SELEÇÃO:  
 
1)Prova de Teoria Antropológica: O/a candidato/a deverá previamente fazer uma 
leitura crítica dos livros listados na bibliografia deste edital. No dia da prova, será 
sorteada uma questão que deverá ser desenvolvida, evidenciando os 
conhecimentos antropológicos do/a candidato/a. A prova é individual e 
manuscrita, sendo permitida consulta a livros e anotações impressas do candidato 
apenas durante a primeira hora da prova.  
 
2) Análise do dossiê do/a candidato/a: Para análise dos dossiês (carta de intenções, 
projeto de pesquisa, cartas de recomendação, currículo), a Comissão poderá 
solicitar parecer de outros professores do PPGAS e do/a orientador/a indicado/a 
pelo/a candidato/a, ou entrar em contato com os candidatos para eventuais 
esclarecimentos. 
 
 
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
 
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Cultura com aspas. São Paulo: Cosac & Naify, 
2009. 
 
DOUGLAS,  Mary. Pureza e perigo. São Paulo: Perspectiva 1980. 
 
EVANS-PRITCHARD. Edward Evans. “Social Anthropology: Past and Present”. 
Man, n. 198, 1950. 
 
LATOUR, Bruno. Enquête sur les modes d'existence. (disponível no site 
http://www.modesofexistence.org/index.php/site/index) 2012. 
 

LÉVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem. São Paulo: Companhia Ed. 
Nacional, 1976. 
 
STRATHERN, Marilyn. The Relation. Issues in complexity and Scale. Cambridge: 
Prickly Pear Press, 1995.  
 
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo.  Araweté: os deuses canibais. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1986 
 
WAGNER, Roy. A invenção da Cultura. São Paulo: Cosac & Naify, 2010.  
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LOCAIS ALTERNATIVOS DE SELEÇÃO:  
 
Excepcionalmente e a critério da Comissão de Seleção, a prova escrita poderá ser 
realizada em locais alternativos para os/as candidatos/as com domicílio no 
exterior ou em outras unidades da Federação que justifiquem impossibilidade de 
comparecer às etapas do processo seletivo na sede do PPGAS/UFSC. Caberá ao/a 
candidato/a solicitar a realização de prova fora da sede do PPGAS.   
 
CASOS OMISSOS: 
 
Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção. 
 
Não cabe recurso. 
 
BOLSAS:  
 
O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social não garante  bolsas de 
estudos aos candidatos aprovados.  
 
O PPGAS recomenda aos candidatos estrangeiros que solicitem bolsas nos seus 
países de origem, ou do Programa PEC-PG (CAPES), onde este convênio existir. 
Salvo apresentação de justificativa adequada, os candidatos enquadrados nas 
normas do programa PEC-PG que comprovadamente não tenham solicitado esta 
modalidade de bolsa, não poderão pleitear bolsas da cota do PPGAS.  
 
INFORMAÇÕES:  
 
ppgas@contato.ufsc.br 
 
http://ppgas.paginas.ufsc.br/ 
 
A Secretaria do PPGAS não fornecerá informações sobre o processo seletivo por 
telefone.  
 
Os documentos enviados poderão ser retirados  da Secretaria do PPGAS nos trinta 
(30) dias seguintes à divulgação dos resultados. Depois dessa data serão destruídos.  
 
COMISSÃO DE SELEÇÃO DOUTORADO – turma 2014 
 
Professor Dr. Óscar Calavia Sáez (Presidente)  
 
Prof. Dr. Rafael José de Menezes Bastos 
 
Prof. Dr. Theophilos Rifiotis  
 
Profa. Dra. Miriam Furtado Hartung (Suplente) 

http://mail.uol.com.br/compose?to=ppgas@contato.ufsc.br
http://ppgas.paginas.ufsc.br/

