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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE  

CEP 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONE (48) 3721-4131 

ppgas.posgrad.ufsc.br / ppgas@contato.ufsc.br 
 
 

EDITAL Nº 3/2016/PPGAS 
CURSO DE DOUTORADO - EDITAL DE SELEÇÃO - TURMA 2017 

 
 
O COORDENADOR EM EXERCÍCIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPO-
LOGIA SOCIAL (PPGAS) da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso das atribui-
ções conferidas pela Portaria de Designação n.º1492/16/GR, de 29 de junho de 2016, 
torna público o presente Edital de Seleção. 
 
1. DAS INSCRIÇÕES 
 
Os documentos exigidos para a participação no processo seletivo devem ser entre-
gues na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social nas datas e 
horários informados na seção 2 e conforme as instruções da seção 3. 
 
Na impossibilidade de entrega presencial à Secretaria, os documentos poderão ser 
enviados por Correios, exclusivamente via Sedex e com registro de data de postagem 
até o dia 15 de setembro de 2016, impreterivelmente. Documentações de inscrição 
com data de postagem posterior serão descartadas. 
 
Os/as candidatos/as que optarem pelo envio via Correios também deverão remeter 
cópia em arquivos .pdf de toda a documentação da inscrição e do comprovante de 
postagem dos Correios para o e-mail ppgas@contato.ufsc.br até o dia 15/9/2016, im-
preterivelmente. E-mails com data de envio posterior serão descartados. 
 
Endereço postal para envio das inscrições: 
 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Caixa Postal 476 
Campus Reitor João David Ferreira Lima 
Trindade - 88040-900 – Florianópolis - SC 

 
2. DO CALENDÁRIO  
 

· De 5 a 15/9/2016: Inscrições. De segunda a sexta-feira, das 9h00min às 
13h00min e das 14h00min às 18h00min, exceto em feriados anunciados no endereço 
eletrônico http://ufsc.br/.  

· 30/9/2016: Divulgação das inscrições homologadas no endereço eletrônico 
http://ppgas.posgrad.ufsc.br/; 

· 18/10/2016: Prova escrita; 
· 1º/11/2016: Divulgação da lista dos/as aprovados/as na prova escrita; 
· 1º/11/2016: Divulgação do cronograma das arguições do Dossiê; 
· 16/11/2016: Início das arguições; 
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· 22/11/2016: Divulgação da lista dos aprovados nas arguições; 
· 7/12/2016: Divulgação do resultado final da seleção. 
 

3. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 
 
Os documentos de inscrição dos/as candidatos/as não aprovados deverão ser retirados 
na Secretaria do PPGAS até 31 de janeiro de 2017. Após este prazo os documentos 
não retirados serão destruídos. 
 
3.1 DOS DOCUMENTOS ENDEREÇADOS À SECRETARIA DO PROGRAMA 
 
Os documentos deste item devem ser entregues obrigatoriamente em meio impresso 
e conforme as instruções a seguir. A autenticação de documentos dos/as candida-
tos/as aprovados/as será feita no momento da matrícula presencial, mediante apre-
sentação da documentação original. 
 
3.1.1 Comprovante de inscrição no CAPG disponível no 
link http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/ 
 
3.1.2 Formulário de Inscrição disponível no 
link http://ppgas.posgrad.ufsc.br/formularios/; 
 
3.1.3 Uma cópia do documento oficial de identificação (carteira de identidade ou cédu-
la de identidade do país de origem para não brasileiros/as); 
 
3.1.4 Uma cópia do Histórico Escolar do Mestrado (realizado em Programa de Pós-
Graduação reconhecido pela CAPES)*;  
 
3.1.5 Uma cópia do Diploma de Mestrado (ou do Certificado de Conclusão) realizado 
em Programa de Pós-Graduação reconhecido pela CAPES. No caso de mestrado em 
vias de conclusão, este documento poderá ser entregue até o momento da matrícula. 
O/a candidato/a que não entregar cópia autenticada do Diploma de Mestre até a data 
final das matrículas do semestre 2017.1 perderá sua vaga automaticamente. 

 
3.1.6 Três cópias do currículo no modelo Plataforma Lattes/CNPq 
(http://lattes.cnpq.br), sendo que uma delas deverá conter anexados os documentos 
pertinentes de comprovação dos trabalhos publicados e/ou apresentados em Congres-
sos etc.; 
 
3.1.7 Três cópias do Projeto de Pesquisa do/a candidato/a (máximo de três mil pa-
lavras, excluídos bibliografia e anexos); 
 
3.1.8 Três cópias de carta de apresentação do/a candidato/a descrevendo sua trajetó-
ria intelectual e justificando seu interesse em cursar o programa de doutorado no 
PPGAS/UFSC (máximo de 750 palavras); 

 
3.1.9 Original ou cópia dos certificados de proficiência em inglês e francês exigidos na 
seção 4.  
 
3.1.10 Original ou cópia autenticada do certificado de proficiência em língua 
portuguesa para candidatos/as não brasileiros, fornecido por instituição competente, a 
critério da comissão de seleção.  
 
*No caso de candidatos/as com diplomas emitidos por instituição no exterior, os do-
cumentos mencionados nos subitens 3.1.4 e 3.1.5 deverão estar autenticados pela 
repartição consular brasileira no país de origem ou validados por tratado internacional 
vigente. 
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3.2 DOS DOCUMENTOS ENDEREÇADOS À COMISSÃO DE SELEÇÃO DE DOUTORADO – 
Turma 2017 
 
Os documentos deste item poderão ser entregues em meio impresso ou digital, con-
forme as instruções a seguir e nas datas descritas na seção 2. 
 
Documentos impressos com opção de entrega presencial ou por Correios: endereçar 
envelopes distintos, devidamente identificados e lacrados à Comissão de Seleção de 
Doutorado – Turma 2017.  Os envelopes lacrados e identificados poderão ser entre-
gues ou enviados juntamente com a documentação do item 3.1.  
 
Documentos digitalizados com opção de entrega por e-mail: preencher o campo „As-
sunto‟ com um dos seguintes textos, devidamente adequados ao nome do/a candida-
to/a e aos conteúdos anexados em cada e-mail:  

 À Comissão de Seleção Doutorado/2017 – Cartas de Recomendação – Nome 
do/a Candidato, ou;  

 À Comissão de Seleção Doutorado/2017 – Aceite de Orientação – Nome do/a 
Candidato. 

 
3.2.1 Duas cartas de recomendação (disponível em 
http://ppgas.posgrad.ufsc.br/formularios/), assinadas por professor/a ou profissional de 
reconhecida qualificação, sendo uma delas preferencialmente fornecida pelo/a orien-
tador/a de Mestrado.  
 
3.2.2 Formulário de aceite de orientação de um/a professor/a do PPGAS/UFSC 
(disponível em http://ppgas.posgrad.ufsc.br/formularios/). 
 
4. DAS PROFICIÊNCIAS EM LÍNGUAS INGLESA E FRANCESA 
 
Candidatos/as selecionados/as deverão apresentar certificados de proficiência de lín-
gua inglesa e francesa até o final do prazo para matrícula no semestre 2017.1, con-
forme calendário do Programa. A não apresentação dos certificados de proficiência 
exigidos no item 3.1 deste Edital implicará na perda automática da vaga. 
 
Informações sobre os testes de proficiência aplicados pelo Departamento de Línguas e 
Literatura Estrangeira da UFSC estão disponíveis no link http://proficienciadlle.com/ 
 
Serão aceitas as seguintes comprovações de proficiência:  

 
 Certificado de proficiência em língua inglesa ou francesa obtida em Curso de Pós-
graduação (Mestrado ou Doutorado) desde que realizada até cinco anos antes da ins-
crição no processo seletivo; 
 Comprovante de realização de cursos de graduação e/ou pós-graduação (um ano no 
mínimo) em países de língua inglesa ou francesa; 
 Certificado de proficiência em língua inglesa ou francesa do Departamento de Lín-
guas Estrangeiras de qualquer Universidade Federal ou Estadual brasileira;  
 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 realizado em papel (Paper-Based Test); 
 IELTS (International English Language Test), com o mínimo de 5,0 pontos; 
 Certificado de proficiência das Universidades de Cambridge (Inglaterra) e de Michi-
gan (EUA). 
 Certificado de proficiência da Aliança Francesa. 
  
5. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO: 
 
Todas as etapas da seleção são eliminatórias e classificatórias. 

http://ppgas.posgrad.ufsc.br/formularios/
http://ppgas.posgrad.ufsc.br/formularios/
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5.1. Prova escrita. Questões formuladas a partir da bibliografia mínima indicada neste 
Edital, a serem desenvolvidas na forma de dissertação, individual, manuscrita à cane-
ta preta ou azul. A prova terá duração máxima de quatro horas. Será permitida con-
sulta a livros e anotações impressas do candidato apenas durante a primeira hora de 
prova. A prova garantirá o anonimato dos candidatos, sendo identificada apenas por 
numeração atribuída pela secretaria da comissão de seleção. 
 
Serão avaliados os seguintes itens: capacidade de contextualização teórico-
metodológica do ponto de vista antropológico e dos temas apresentados, sem serem 
limitados à bibliografia mínima indicada; objetividade; compreensão, precisão e 
articulação de ideias e conceitos; ordenamento lógico dos argumentos, coesão 
argumentativa, clareza e fluência.  
 
A nota mínima para aprovação é sete. As notas dos/as candidatos/as nesta etapa se-
rão calculadas a partir da média aritmética das notas atribuídas, individualmente, pe-
los membros da comissão avaliadora. 
 
5.2. Arguição do dossiê. Arguição com a presença dos três membros da comissão de 
seleção, em sessões de no mínimo 20 e no máximo trinta 30 minutos, com um candi-
dato por sessão. As questões serão formuladas oralmente, por pelo menos um dos 
avaliadores, sobre o projeto de pesquisa, a carta de apresentação, e o currículo, de-
vendo ser respondidas oralmente pelo/a candidato/a.  
 
No Projeto de Pesquisa, serão levados em consideração os seguintes itens: a) origina-
lidade e relevância do projeto; b) qualidade da redação e clareza do recorte do objeto; 
c) densidade e adequação da fundamentação teórica e da revisão bibliográfica e d) 
viabilidade de realização. Na carta de apresentação e no currículo serão levados em 
consideração: a) formação do candidato; b) participação em projetos ou grupos de 
pesquisa; c) experiência em área de relevância para o tema de pesquisa do projeto e 
d) apresentação de trabalhos e publicações. 
 
A avaliação é individual e cada avaliador atribuirá nota de zero a dez à defesa. A nota 
final da arguição do dossiê será a média aritmética das notas dos três avaliadores pa-
ra a defesa do projeto, da carta de apresentação e do currículo. A nota mínima para 
aprovação nesta etapa é sete. 
 
6. DA BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
 
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. “"Cultura” e cultura: conhecimentos tradicionais e 
saber científico." In: CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Cultura com aspas. São Paulo: 
Cosac & Naify, 2009, p. 311-373.  
 
CLIFFORD, James. A Experiência Etnográfica: antropologia e literatura no século XX.Rio 
de Janeiro: Editora UFRJ, 2002.  
 
FASSIN, Didier. "Why ethnography matters: On Anthropology and Its Publics".Cultural 
Anthropology. Vol.28, 2013, p. 621-646. 
 
LÉVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem. São Paulo: Companhia Ed. Nacional, 
1976.  
 
INGOLD, Tim. "Antropologia não é etnografia". In: Ingold, Tim. Estar vivo: ensaios so-
bre movimento, conhecimento e descrição. Petrópolis, Vozes, 2015, p.317-347. 
 
STRATHERN, Marilyn. “A Relação: a acerca da complexidade e da escala” e “Cortando 
a rede” In: STRATHERN, Marilyn. O Efeito Etnográfico. São Paulo: Cosac & Naify, 2014, 
p. 263-320. 
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7. DOS LOCAIS ALTERNATIVOS DE SELEÇÃO 
 
Excepcionalmente e a critério da Comissão de Seleção, a prova escrita e/ou a arguição 
do dossiê poderão ser realizadas em locais alternativos para candidatos/as com domi-
cílio no exterior ou em outras unidades da Federação, exceto das regiões sul e sudes-
te, e que justifiquem a 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 no momento da inscrição. 
 
8. DOS RECURSOS  
 
A cada etapa do processo seletivo será garantido aos/às candidatos/as o direito de 
interposição de recurso à Comissão de Seleção, por escrito, de forma motivada e justi-
ficada, em até 24 horas após a divulgação do resultado de cada etapa, tendo a Comis-
são até 48 horas a partir do recebimento do recurso para se pronunciar.  
 
A solicitação de revisão deverá ser entregue diretamente na Secretaria do PPGAS, das 
9h00min às 13h00min e das 14h00min às 18h00min, exceto em feriados anunciados 
no endereço eletrônico http://ufsc.br/. 
 
9. DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção. 
 
10. DAS BOLSAS 
 
O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social não garante bolsas de estudos 
a candidatos/as aprovados/as. 
 
O PPGAS recomenda aos candidatos não brasileiros que solicitem bolsas nos seus paí-
ses de origem, ou do Programa PEC-PG (CAPES), onde este convênio existir. 
 
9. DAS INFORMAÇÕES 
 
A Secretaria do PPGAS e a Comissão de Seleção não fornecerão informações ou res-
ponderão a dúvidas sobre o processo seletivo por telefone.  
 
Todas as dúvidas deverão ser encaminhadas unicamente ao endereço de e-mail 
ppgas@contato.ufsc.br. 
 
Todas as informações pertinentes ao processo seletivo serão divulgadas no endereço 
eletrônico http://ppgas.posgrad.ufsc.br/, sendo responsabilidade dos/as candidatos/as 
acompanhar as publicações. 
 
 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO DE DOUTORADO - Turma 2017 
 

Prof.ª. Antonella Maria Imperatriz Tassinari, Dr.ª (Presidente) 
Prof. Jeremy Paul Jean Loup Deturche, Dr. 

Prof. Theophilos Rifiotis, Dr. 
Prof. Scott Correl Head, Dr. (Suplente) 
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