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1. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA
O Programa de Pós-Graduação em Demografia está vinculado ao Departamento de
Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), e conta com a
participação do Núcleo de Estudos de População (NEPO) da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP).
O Programa oferece Mestrado e Doutorado; voltado para estudantes com formação em
alguma das disciplinas relacionadas aos estudos de população; que desejam especializar-se
em Demografia. Destina-se, portanto, a candidatos com formação em distintas áreas do
conhecimento: Sociologia, Antropologia, Ciência Política, História, Geografia, Estatística,
Matemática, Economia, Ciências da Saúde, Arquitetura, dentre outras. O Programa de PósGraduação em Demografia trata as questões populacionais de uma perspectiva
interdisciplinar, envolvendo o conhecimento teórico, metodológico e empírico produzido
pelas ciências sociais e pela Demografia stricto sensu.
O Programa tem por base a experiência científica e acadêmica dos professores do IFCH e
da equipe de especialistas em população do NEPO. A participação do NEPO no Programa
possibilita o envolvimento dos estudantes de pós-graduação nas atividades de pesquisa
desenvolvidas por seus pesquisadores.
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2. MESTRADO EM DEMOGRAFIA
O Mestrado em Demografia foi aprovado pela CAPES em dezembro de 2002, e obteve
conceito 6 (seis) na avaliação do triênio 2010-2012.
O Mestrado objetiva introduzir os alunos no campo do conhecimento da Demografia,
contemplando de forma abrangente todos os aspectos relacionados à dinâmica da
população. A ênfase é dada ao desenvolvimento do domínio sobre as principais técnicas de
análise demográfica em sua relação com as interpretações teóricas dos resultados obtidos
em termos dos fenômenos demográficos.
A proposta didática é consistente com o reconhecimento da importância da Demografia
para o delineamento e a compreensão de cenários sócio-demográficos.
O Programa de Mestrado tem por objetivos:


Propiciar o domínio do campo de conhecimento da Demografia, envolvendo todos
os aspectos relacionados à dinâmica da população, tanto em termos das principais
técnicas de análises, quanto às interpretações teóricas dos fenômenos estudados.



Transmitir uma formação básica e uma linguagem específica da Demografia, que
possam constituir um denominador comum entre as diversas origens acadêmicas
dos alunos.



Preparar o aluno para atuar profissionalmente enquanto Demógrafo, tanto como
técnico no setor público ou privado, quanto como pesquisador e docente no âmbito
acadêmico.

O Programa de Mestrado em Demografia está organizado em duas linhas de pesquisa:
Estudos de População; e Dinâmica Demográfica e Políticas Sociais. As duas linhas de
pesquisa incluem as seguintes áreas temáticas: População e Ambiente; Família, Gênero e
Demografia; Demografia e Antropologia; Mobilidade Espacial da População; População,
Saúde e Mortalidade; Saúde Reprodutiva e Sexualidade. Os candidatos ao título de Mestre
em Demografia deverão escolher seus tópicos de dissertação em alguma das linhas de
investigação e áreas temáticas mencionadas.
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Os alunos que participarem do Programa deverão cursar 6 (seis) disciplinas obrigatórias. As
Disciplinas objetivam adequar a formação acadêmica dos alunos (com origem nas mais
diversas áreas) aos requisitos do curso. Disciplinas eletivas poderão ser cursadas pelos
alunos, a critério do orientador. O programa de atividades para o Mestrado em Demografia
deverá ser integralizado em um mínimo de 18 meses e máximo de 37 meses.
As disciplinas obrigatórias, que integram o componente comum, são:
 Análise Demográfica I;
 Laboratório de Análise Demográfica I;
 Questões Demográficas Atuais;
 Análise Demográfica II;
 Laboratório de Análise Demográfica II;
 Seminário de Dissertação.
Os candidatos ao título de Mestre em Demografia deverão submeter-se a um exame de
qualificação após completarem os créditos em disciplinas.

2.1. DAS VAGAS E COTAS PARA O MESTRADO
São oferecidas até 15 (quinze) vagas para o mestrado.
Assume-se que 25% das vagas são reservadas a candidatos autodeclarados negros (pretos e
pardos) e indígenas. Se o número de inscrições de optantes pelo programa de cotas (negros
e indígenas) for inferior a 4, a vaga ou as vagas tornadas excedentes serão convertidas em
vagas para não-optantes. Considerando-se o número fracionado de aprovados por cotas
(3,75), a Comissão de Seleção, definirá se haverá até 3 ou até 4 selecionados por sistema de
cota, considerando-se os resultados obtidos pelos inscritos em cada etapa do processo
seletivo.
A seleção de candidatos tem por base o desempenho acadêmico anterior, motivação pela
Demografia, proficiência comprovada em língua inglesa, plano de trabalho, prova escrita e
entrevista. O exame de proficiência em língua inglesa será oferecido pelo IFCH e é
eliminatório, não sendo permitido o uso de dicionário.

2.2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO – MESTRADO
Os interessados em candidatar-se a uma vaga no Mestrado em Demografia deverão
apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos em arquivos digitais:
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a) Formulário de Inscrição – arquivo único em PDF – Preencher o formulário on-line
(*ATENÇÃO PARA AS INSTRUÇÕES INICIAIS), clicar em imprimir para gerar o
arquivo que deverá ser salvo e posteriormente encaminhado.
Este formulário será disponibilizado somente no período de inscrição, no seguinte
endereço: http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html, em seguida
acesse o SIGA (Sistema de Gestão Acadêmica) - Inscrições.
Para finalizar a inscrição on-line é obrigatório inserir uma foto 3x4 digitalizada no ato do
preenchimento do formulário de inscrição. No caso de aprovação, a foto será usada na
carteira de identidade estudantil.
b) Curriculum Vitae – arquivo único em PDF.
c) Histórico da graduação – arquivo único em PDF.
d) Plano de Trabalho, que explicite a área temática demográfica na qual o aluno propõe
realizar sua dissertação, com no máximo 10 páginas – arquivo único em PDF.
e) Relato sobre a motivação para se inserir na área da Demografia, incluindo os planos e
perspectivas intelectuais e profissionais, com no máximo 3 páginas – arquivo único em
PDF.
f) Cópia de pelo menos um trabalho, publicado ou não – arquivo único em PDF.
g) Declaração de optante por cota de ingresso (afrodescendente e indígena) - arquivo
único em PDF – documento obrigatório apenas para os optantes pelas cotas de ingresso.

OBSERVAÇÕES:
A apresentação incompleta da documentação excluirá o candidato do processo de seleção.
Em hipótese alguma haverá troca de arquivos enviados à Secretaria de Pós-Graduação. Em
caso de candidatos que realizem mais de uma inscrição, somente a primeira será considerada
válida.
Tendo em vista o risco de sobrecarga no sistema, recomenda-se não enviar documentos no último
dia do período de inscrições.

4

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
NÚCLEO DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA

2.3. PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO – MESTRADO
As inscrições para participação no Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Demografia são gratuitas.
Para realizar sua inscrição, o candidato deverá acessar o seguinte endereço:
http://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/demografia/496/processo-seletivo, preencher os seus
dados e anexar os arquivos indicados no item 2.2. (DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
INSCRIÇÃO – MESTRADO), no período entre 08 horas do dia 20 de setembro de 2016 e 23
horas e 59 minutos do dia 31 de outubro de 2016, observado o horário oficial de
Brasília/DF.
A Secretaria de Pós-Graduação e a Coordenação de Pós-Graduação do IFCH não se
responsabilizam por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
A inscrição somente será considerada efetuada após o recebimento dos arquivos. O
candidato deverá acompanhar o andamento da inscrição no seguinte endereço:
http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html, em seguida acesse o
SIGA - Sistema de Gestão Acadêmica.

2.4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo é anual e será realizado em quatro etapas eliminatórias:
1) Análise dos Planos de Trabalho e documentação apresentada pelos candidatos;
2) Prova escrita;
3) Entrevista;
4) Exame de proficiência em língua inglesa.

2.5. PROVA ESCRITA
A prova escrita abrangerá questões conceituais da demografia, bem como tendências da
situação demográfica brasileira. Havendo condições apropriadas por avaliação da Comissão
de Seleção, a prova poderá ser realizada no mesmo horário e dia em instituições
acadêmicas reconhecidas pelo IFCH e NEPO/UNICAMP nas regiões brasileiras onde
existirem candidatos inscritos.
Os textos básicos para a prova são:
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BERQUÓ, E. Demographic evolution of the Brazilian population during the twentieth
century. In: HOGAN, D. J. (Org.). Population change in Brazil: contemporary
perspectives. Campinas: Nepo/Unicamp, 2001.
CARVALHO, J. A. M.; SAWYER, D.; RODRIGUES, R. N. Introdução a alguns
conceitos básicos e medidas em demografia. Belo Horizonte: ABEP, 1994. (Série Textos
Didáticos, 1).
DOMENACH, H.; PICOUET, M. Las migraciones. Argentina: Universidad Nacional de
Córdoba, 1995. (Introducción e Capítulos I a III).
LAM, D. How the world survived the population bomb: lessons from 50 years of
extraordinary demographic history. Demography, Chicago, v.48, n.4, 2011.
OLIVEIRA, M. C. F. A.; SZMRECZÁNY, M. I. Q. F. Fecundidade. In: SANTOS, J. L. F.
et al. Dinâmica da população. São Paulo: T. A. Queiroz, 1980.
VALLIN, J.; MESLÉ, F. Convergences and divergences in mortality. A new approach to
health transition. Demographic Research, Special Collection 2, n.2, abr.2004.
2.6. ENTREVISTAS
A entrevista é realizada pela Comissão de Seleção e versa sobre o plano de trabalho,
Curriculum Vitae, a prova escrita e a formação geral do candidato.
2.7. PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA
Consiste na avaliação da capacidade de ler a bibliografia relevante, e tem caráter
eliminatório. As solicitações de dispensa de realização do exame de proficiência deverão
estar acompanhadas do comprovante e serão analisadas pela Comissão de Seleção.
Não será permitido o uso de dicionários.

2.8. RESULTADOS
Os resultados serão divulgados pela Secretaria e pela Coordenação de Pós-Graduação no
site http://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/demografia. Não serão fornecidas informações por
telefone sobre os resultados do processo de seleção. A Secretaria de Pós-Graduação e a
Coordenação de Pós-Graduação do IFCH não se responsabilizam por informações que
venham a ser transmitidas por telefone.
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2.9. CALENDÁRIO PROCESSO SELETIVO – MESTRADO – 2016/2017
20/09/2016 a 31/10/2016
16/11/2016 após as 17h00
23/11/2016 das 08h00 às 12h00
28/11/2016 após as 17h00
30/11/2016
1º/12/2016 após as 09h00
02/12/2016 das 14h00 às 18h00
14/12/2016 após as 17h00

Inscrições
Resultado da 1ª fase (análise dos Planos de
Trabalho e Documentação) e convocação
dos candidatos para a 2ª fase (Prova
Escrita)
Prova Escrita (2ª fase)
Resultado da 2ª fase (Prova Escrita) e
convocação dos candidatos para a 3ª fase
(Entrevista)
Entrevistas (3ª fase)
Resultado da 3ª fase (Entrevista) e
convocatória para o Exame de Proficiência
em Língua Inglesa
Exame de Proficiência em Língua Inglesa
Resultado Final
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3. DOUTORADO EM DEMOGRAFIA
O curso de Doutorado destina-se a candidatos que já dominem o fazer científico e os
paradigmas de suas respectivas áreas e que possam, de um lado, assimilar conhecimentos
mais avançados em análise demográfica e, de outro lado, aprofundar conhecimentos
específicos da área de população ligados às distintas linhas de pesquisa e áreas temáticas.
As atividades do Programa de Doutorado em Demografia estão organizadas em torno de
duas linhas de pesquisa: Dinâmica Demográfica e Políticas Sociais, e Estudos de
População. As duas linhas de pesquisa incluem as seguintes áreas temáticas: População e
Ambiente; Família, Gênero e Demografia; Demografia e Antropologia; Mobilidade
Espacial da População; População, Saúde e Mortalidade; Saúde Reprodutiva e Sexualidade.
Os candidatos ao título de Doutor em Demografia deverão escolher seus tópicos de tese em
alguma das linhas de investigação e áreas temáticas mencionadas.
Os alunos que participarem do Programa deverão cursar cinco disciplinas durante o
primeiro ano de estudos. No segundo ano, deverão cursar também a disciplina Seminário de
Tese, além de outras envolvendo disciplinas formais, seminários, laboratórios e leituras
dirigidas, oferecidas pelo Programa ou indicadas dentre outros programas de pós-graduação
dentro ou fora da UNICAMP.
As disciplinas obrigatórias, que integram o componente comum, são:
 Questões Demográficas Atuais;
 Análise Demográfica I;
 Laboratório de Análise Demográfica I;
 Análise Demográfica II;
 Laboratório de Análise Demográfica II;
 Seminário de Tese.
Os candidatos ao título de Doutor em Demografia deverão submeter-se a um exame de
qualificação após completarem os créditos de disciplinas. Os prazos mínimo e máximo para
a integralização no Doutorado é de 24 e 61 meses, respectivamente.

3.1. DAS VAGAS E COTAS PARA O DOUTORADO
São oferecidas até 10 (dez) vagas para o doutorado.
Assume-se que 25% das vagas são reservadas a candidatos autodeclarados negros (pretos e
pardos) e indígenas. Se o número de inscrições de optantes pelo programa de cotas (negros
e indígenas) for inferior a 3, a vaga ou as vagas tornadas excedentes serão convertidas em
vagas para não-optantes. Considerando-se o número fracionado de aprovados por cotas
(2,5), a Comissão de Seleção, definirá se haverá até 2 ou até 3 selecionados por sistema de
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cota, considerando-se os resultados obtidos pelos inscritos em cada etapa do processo
seletivo.
A seleção de candidatos tem por base o desempenho acadêmico anterior, motivação pela
Demografia, proficiência comprovada em língua inglesa, plano de trabalho, prova escrita e
entrevista. O exame de proficiência em língua inglesa será oferecido pelo IFCH e é
eliminatório, não sendo permitido o uso de dicionário.
O título de Mestre em alguma das disciplinas afins à demografia é desejável; contudo,
exceções poderão ser analisadas pela Comissão de Pós-Graduação em Demografia.
3.2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO – DOUTORADO
Os interessados em candidatar-se a uma vaga no Doutorado em Demografia deverão
apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos em arquivos digitais:
a) Formulário de Inscrição – arquivo único em PDF – Preencher o formulário on-line
(*ATENÇÃO PARA AS INSTRUÇÕES INICIAIS), clicar em imprimir para gerar o
arquivo que deverá ser salvo e posteriormente encaminhado.
Este formulário será disponibilizado somente no período de inscrição, no seguinte
endereço: http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html, em seguida
acesse o SIGA (Sistema de Gestão Acadêmica) - Inscrições.
Para finalizar a inscrição on-line é obrigatório inserir uma foto 3x4 digitalizada no ato do
preenchimento do formulário de inscrição. No caso de aprovação, a foto será usada na
carteira de identidade estudantil.
b) Curriculum Vitae – arquivo único em PDF.
c) Histórico da graduação e pós-graduação – arquivo único em PDF.
Os Mestrandos devem apresentar: (a) Comprovante de aprovação em exame de
qualificação; (b) Declaração do Orientador em que conste a data provável da defesa da
dissertação de Mestrado.
d) Declaração curta acerca dos planos e perspectivas intelectuais e profissionais,
máximo 3 páginas – arquivo único em PDF.
e) Projeto de pesquisa ou ensaio temático na área, máximo de 20 páginas – arquivo único
em PDF.
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f) Cópia da dissertação de mestrado – arquivo único em PDF.
g) Cópia de trabalhos, publicados ou não – arquivo único em PDF.
h) Declaração de optante por cota de ingresso (afrodescendente e indígena) - arquivo
único em PDF – documento obrigatório apenas para os optantes pelas cotas de ingresso.

OBSERVAÇÕES:
A apresentação incompleta da documentação excluirá o candidato do processo de seleção.
Em hipótese alguma haverá troca de arquivos enviados à Secretaria de Pós-Graduação. Em
caso de candidatos que realizem mais de uma inscrição, somente a primeira será considerada
válida.
Tendo em vista o risco de sobrecarga no sistema, recomenda-se não enviar documentos no último
dia do período de inscrições.

3.3. PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO – DOUTORADO
As inscrições para participação no Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Demografia são gratuitas.
Para realizar sua inscrição, o candidato deverá acessar o seguinte endereço:
http://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/demografia/496/processo-seletivo, preencher os seus
dados e anexar os arquivos indicados no item 3.2. (DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
INSCRIÇÃO – DOUTORADO), no período entre 08 horas do dia 20 de setembro de 2015 e
23 horas e 59 minutos do dia 31 de outubro de 2016, observado o horário oficial de
Brasília/DF.
A Secretaria de Pós-Graduação e a Coordenação de Pós-Graduação do IFCH não se
responsabilizam por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
A inscrição somente será considerada efetuada após o recebimento dos arquivos e
documentos. O candidato deverá acompanhar o andamento da inscrição no seguinte
endereço: http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html, em seguida
acesse o SIGA - Sistema de Gestão Acadêmica.
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3.4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo é anual e será realizado em três etapas eliminatórias:
1) Análise dos Projetos ou ensaios e documentação apresentada pelos candidatos;
2) Entrevista;
3) Exame de proficiência em língua inglesa.
3.5. ENTREVISTAS
A entrevista é realizada pela Comissão de Seleção e versa sobre o plano de trabalho,
Curriculum Vitae, a prova escrita e a formação geral do candidato.
3.6. PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA
Consiste na avaliação da capacidade de ler a bibliografia relevante, e tem caráter
eliminatório. As solicitações de dispensa de realização do exame de proficiência deverão
estar acompanhadas do comprovante e serão analisadas pela Comissão de Seleção.
Não será permitido o uso de dicionários.
3.7. RESULTADOS
Os resultados serão divulgados pela Secretaria e pela Coordenação de Pós-Graduação no
site http://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/demografia. Não serão fornecidas informações por
telefone sobre os resultados do processo de seleção. A Secretaria de Pós-Graduação e a
Coordenação de Pós-Graduação do IFCH não se responsabilizam por informações que
venham a ser transmitidas por telefone.
3.8. CALENDÁRIO PROCESSO SELETIVO – DOUTORADO – 2016/2017
20/09/2016 a 31/10/2016
16/11/2016 após as 17h00
23/11/2016
24/11/2016 após as 09h00
02/12/2016 das 14h00 as 18h00
14/12/2016 após as 17h00

Inscrições
Resultado da 1ª fase (análise dos Projetos
ou ensaios e Documentação) e convocação
dos candidatos para a 2ª fase (Entrevistas)
Entrevistas (2ª fase)
Resultado da 2ª fase (Entrevista) e
convocatória para o exame de proficiência
(3ª fase)
Exame de Proficiência em Língua Inglesa
(3ª fase)
Resultado Final
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4. RECURSOS
Os candidatos ao mestrado ou doutorado poderão interpor recurso no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas após a divulgação dos resultados de cada uma das etapas, exclusivamente por
meio digital. O recurso, em arquivo único PDF, deverá ser encaminhado ao endereço
eletrônico scpgdemo@unicamp.br.
Os recursos serão submetidos à apreciação da Subcomissão do Programa de Pós-Graduação
em Demografia.
O resultado do recurso será encaminhado ao candidato também por meio eletrônico.

5.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos neste edital serão decididos pela Subcomissão do Programa de PósGraduação em Demografia.

Campinas, 01 de setembro de 2016.

Prof. Dra. Joice Melo Vieira
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Demografia
UNICAMP/IFCH/PPGD

Secretaria de Pós-Graduação – IFCH/UNICAMP
Programa de Pós-Graduação em Demografia
Secretário: Leandro Ferreira Maciel
Rua Cora Coralina, 100, Campinas/SP, Brasil, CEP 13083-896.
E-mail: scpgdemo@unicamp.br
Fone: 55 19 3521-1685
http://www.ifch.unicamp.br/pos/demografia/
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