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PROCESSO SELETIVO 2018/2019
INGRESSO 1º SEMESTRE 2019

PROGRAMADEPÓS-GRADUAÇÃOEMANTROPOLOGIA SOCIAL

MESTRADO

EDITAL PPGAS 2/2018

Edital aprovado pela Comissão de Pós-Graduação do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas da Unicamp em 09/05/2018, conforme Deliberação CPG/IFCH nº 134/2018.

I. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL

Para informações detalhadas sobre o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social
(PPGAS) da Unicamp, como áreas de concentração, linhas de ensino e pesquisa, professores
plenos, professores colaboradores e estrutura curricular, acesse
http://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/antropologia/.

A admissão de alunos no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social é feita por
meio de processo seletivo.

Em cumprimento à decisão tomada pela Congregação do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade Estadual de Campinas no dia 11 de março de 2015, o
PPGAS/Unicamp adota uma política de ação afirmativa dirigida a candidatos negros e
indígenas, com nacionalidade brasileira ou residentes no Brasil, que, no ato da inscrição,
optarem por participar da política de ação afirmativa. A concorrência às vagas de Mestrado
destinadas a candidatos negros será regida por este edital. A seleção para as vagas destinadas
a candidatos indígenas será regida por edital específico (disponível em
http://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/antropologia/).

A política de ação afirmativa do PPGAS/Unicamp é válida somente para a seleção presencial,
não afetando o processo seletivo para residentes no exterior, regido por edital próprio.

II. PROCESSO SELETIVO - MESTRADO

1. REQUISITOS PARA O INGRESSO - PÚBLICO ALVO

Poderão ingressar no curso de Mestrado os graduados em Ciências Sociais ou cursos afins
(demais Ciências Humanas, Filosofia etc.), ou alunos que estejam cursando o último ano da
graduação em Ciências Sociais ou cursos afins. Excepcionalmente, serão aceitos alunos com
outras graduações que não em Ciências Sociais ou cursos afins.

http://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/antropologia/
http://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/antropologia/
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2. VAGAS

2.1. O PPGAS/Unicamp disponibilizará até 10 (dez) vagas regulares para o curso de
Mestrado, que serão preenchidas pela ordem de classificação dos aprovados. Caso o número
de candidatos aprovados seja inferior ao número máximo de vagas, as vagas remanescentes
não serão preenchidas.

2.2. A comissão de Seleção é autônoma para reduzir o número de vagas no caso de não
haver candidatos aprovados suficientes e/ou não haver condição de orientação no corpo
docente do Programa.

2.3. Será oferecido, no Processo Seletivo regido por este edital, um adicional de vagas para
candidatos negros que, no ato da inscrição, optarem por participar da política de ação
afirmativa do PPGAS/Unicamp. Este adicional será de no máximo 3 (três) vagas. Caso o
número de candidatos optantes aprovados seja inferior a este número, as vagas adicionais
remanescentes não serão preenchidas.

2.4. Os candidatos que optarem por participar da Política de Ação Afirmativa do
PPGAS/Unicamp serão designados como optantes.

2.5. Todos os candidatos, optantes e não-optantes, obedecerão a todas as regras e passarão
por todas as etapas estabelecidas por este edital.

2.6. Após a conclusão do processo seletivo, as vagas regulares serão atribuídas
indistintamente a optantes e não-optantes, de acordo com a classificação dos candidatos.
�esse modo, caso, após definida sua média final, um optante obtenha uma classificação que
lhe garanta uma das vagas regulares oferecidas, ele não será computado para as vagas
adicionais, que serão distribuídas após as regulares, por ordem de classificação, apenas para
os demais optantes.

2.7. Candidatos optantes que venham a ser aprovados nas vagas regulares continuarão
sendo considerados optantes, prevalecendo a escolha realizada no ato da inscrição.

2.8. No caso da não realização de matrícula, nos dias designados pelo programa, dos
candidatos aprovados e convocados, poderão ser convocados, a critério da Comissão de
seleção, outros candidatos aprovados para a realização da matrícula suplementar seguindo a
ordem de classificação final dos aprovados.

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO

a) Formulário de Inscrição - arquivo único em P�F

No período de inscrição, o candidato deverá:
(i) acessar https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-unicamp/pos-graduacao
(ii) clicar em SIGA - Sistema de Inscrição;
(iii) preencher os dados do formulário de inscrição, observando as instruções fornecidas no
sistema;
(iv) clicar em “imprimir” para que seja gerado o arquivo em P�F;
(v) salvar o arquivo para posterior envio.

Atenção: A foto 3x4 exigida pelo SIGA será usada na carteira de identidade estudantil, não
sendo possível sua substituição.

https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-unicamp/pos-graduacao
https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-unicamp/pos-graduacao
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Não é necessário assinar a ficha de inscrição.

b) Declaração de modalidade de participação - arquivo único em P�F

Documento Obrigatório apenas para os candidatos negros que irão concorrer às vagas da política
de ação afirmativa do PPGAS.

A declaração deverá conter:
(i) identificação do candidato (nome completo e documento de identidade);
(ii) que o candidato se declara negro;
(iii) que o candidato opta por participar do processo seletivo concorrendo às vagas da política
de ação afirmativa do PPGAS/Unicamp;
(iv) assinatura do candidato.

Exemplo de declaração:

Eu, NOME DO CANDIDATO, RG nº 20202020, me declaro negro e opto por participar do
Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Unicamp
(Edital 1/2018) concorrendo às vagas oferecidas por sua política de ação afirmativa.
[assinatura do candidato].

c) Curriculum Vitae ou Lattes detalhado - arquivo único em P�F
Documento Obrigatório.

d) Carta de apresentação - arquivo único em P�F
Documento Obrigatório.
Não há modelo prévio. A carta deverá conter um relato sobre a trajetória intelectual e profissional do
candidato, explicitando as razões pelas quais deseja se candidatar e indicando o nome de dois possíveis
orientadores do quadro de docentes do PPGAS/Unicamp

e) Cópia de trabalhos científicos de autoria do candidato, considerados relevantes - arquivo
único em P�F

f) Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão - arquivo único em P�F
Documento Obrigatório apenas para os candidatos que já concluíram a Graduação
O candidato que estiver em fase de conclusão da Graduação do curso ainda em 2018 deverá
apresentar Declaração de Integralização Curricular emitida pela universidade de origem.

g) Histórico Escolar da Graduação - arquivo único em P�F

h) Projeto de Pesquisa - arquivo único em P�F

O projeto de pesquisa deverá estar identificado com nome do candidato, título e linha de
pesquisa, ter no máximo 15 páginas (excluída a bibliografia), em espaço 1,5 (ou cerca
de 30.000 caracteres) e deverá conter:
 Resumo (máximo 20 linhas);
 Objetivos;
 Justificativa, delimitação e fundamentação teórica, com base nabibliografia;
 Procedimentos metodológicos e forma de análise dos resultados;
 Plano de trabalho;
 Bibliografia.
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RESUMO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO - MESTRADO

Documentos
Candidatos que JÁ

CONCLUÍRAM a Graduação
Candidatos que IRÃO CONCLUIR

a Graduação
Optantes Não Optantes Optantes Não Optantes

Formulário de Inscrição SIM SIM SIM SIM
�eclaração de modalidade de
participação SIM NÃO SIM NÃO

Curriculum Vitae ou Lattes SIM SIM SIM SIM
Carta de apresentação SIM SIM SIM SIM
Trabalhos científicos SIM, se existente SIM, se existente SIM, se existente SIM, se existente
�iploma de Graduação ou
Certificado de conclusão SIM SIM NÃO NÃO

�eclaração de Integralização
Curricular

NÃO NÃO SIM SIM

Histórico Escolar da Graduação SIM SIM SIM (histórico
provisório)

SIM (histórico
provisório)

Projeto de Pesquisa SIM SIM SIM SIM

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.

O sistema para recebimento de documentos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
permite o envio de arquivos até 2MB. Para o envio de arquivos maiores, o candidato deverá
enviar um arquivo em P�F com o link de compartilhamento criado no google drive.

4. INSCRIÇÕES

As inscrições para participação no Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social são gratuitas e serão feitas exclusivamente através da internet.

O candidato deverá fazer sua inscrição em dois sistemas diferentes:

1) Sistema SIGA - Primeiro, o candidato deverá acessar o Sistema Acadêmico da Unicamp
(SIGA - Sistema de Inscrição) para obtenção do Formulário de Inscrição, conforme instruções
do item 3.a) deste edital.

2) Sistema de envio de documentos IFCH - �epois, deverá acessar o sistema de envio de
documentos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) em
https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/antropologia/415/processo- seletivo, preencher os dados
e enviar exclusivamente os documentos relacionados no item 3 deste edital.

Os documentos deverão ser encaminhados no período entre 08 horas do dia 08 de agosto de
2018 e 16 horas do dia 28 de agosto de 2018, observado o horário oficial de Brasília/�F.

https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/antropologia/415/processo-seletivo
https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/antropologia/415/processo-seletivo
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A Secretaria de Pós-Graduação e a Coordenação de Pós-Graduação do IFCH não se
responsabilizam por solicitações de inscrição não recebidas 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 pelo
Secretário do Programa. Será encaminhada pela Secretaria uma mensagem de confirmação do
recebimento dos arquivos em até 5 (cinco) dias úteis após o prazo final de inscrição.

5. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo é anual e será realizado em cinco etapas:
1) Pré-Seleção de Projetos;
2) Avaliação do Projeto de Pesquisa e do Currículo;
3) Prova Escrita;
4) Prova de proficiência em língua inglesa;
5) Entrevista

5.1. Pré-Seleção de Projetos

5.1.1. Os projetos serão avaliados por dois docentes do PPGAS/Unicamp definidos pela
Comissão de Seleção. Nesta etapa não serão atribuídas notas aos projetos, mas apenas as
menções “Recomendado” ou “Não recomendado”, indicando quais projetos apresentam
condições suficientes para serem avaliados pela Comissão de Seleção.

5.1.2. O Projeto de Pesquisa será avaliado levando em consideração os seguintescritérios:
 Adequação da proposta às linhas de pesquisas do programa e possibilidade de
orientação pelo corpo docente;
 Relevância e originalidade do tema para a área de Antropologia Social;
 Clareza na definição dos objetivos, métodos e resultados esperados;
 Fundamentação bibliográfica adequada;
 Possibilidade de execução no prazo doMestrado..

5.1.3. Candidaturas que tiverem obtido apenas uma recomendação serão avaliadas por um
terceiro docente, que emitirá uma menção de desempate.

5.1.4. Para a fase seguinte, no mínimo 25% dos projetos aprovados deverão ser de candidatos
optantes. Não havendo candidatos optantes suficientes, este percentual será reajustado para o
maior possível.

5.2. Avaliação do Projeto de Pesquisa e do Currículo

5.2.1. Cada membro da Comissão de Seleção atribuirá uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) ao
conjunto do Projeto de Pesquisa e do Currículo apresentado pelo candidato. Para a
composição desta nota, a avaliação do Projeto de Pesquisa terá peso de 80% e o Currículo de
20%.
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5.2.2. O Projeto de Pesquisa será avaliado levando em consideração os seguintescritérios:
 Adequação da proposta às linhas de pesquisas do programa e possibilidade de
orientação pelo corpo docente;
 Relevância e originalidade do tema para a área de Antropologia Social;
 Clareza na definição dos objetivos, métodos e resultados esperados;
 Fundamentação bibliográfica adequada;
 Possibilidade de execução no prazo doMestrado.

5.2.3. O Currículo será avaliado levando em consideração os seguintescritérios:
 Histórico escolar;
 Produção científica;
 Participação em eventos;
 Outras atividades relevantes para sua área de atuação

5.2.4. A nota da Comissão de Seleção referente a esta etapa resultará da média aritmética
simples das notas atribuídas por cadaexaminador.

5.2.5. Serão considerados aprovados para a fase seguinte os candidatos optantes e
não-optantes que obtiverem da Comissão de Seleção uma nota igual ou superior a 7,0(sete).

5.2.6. Ao menos 25% dos candidatos aprovados nesta fase do processo seletivo deverão ser
optantes. Caso não haja um número suficiente de optantes com notas iguais ou superiores a
7,0 para compor este percentual, a Comissão de Seleção deverá aprovar os candidatos
optantes que tiverem obtido as maiores notas inferiores a 7,0 até que se atinja o coeficiente
de 25%. Não havendo candidatos optantes suficientes, este percentual será reajustado para o
maior possível.

5.3. Prova Escrita

5.3.1. A prova escrita será presencial e consistirá em questões dissertativas a serem
respondidas pelos candidatos com base na seguinte bibliografia:

Levi-Strauss, Claude. A eficácia simbólica. Antropologia estrutural I. Tempo
Brasileiro, 1976.

Marcel Mauss e Henri Hubert. Esboço de uma teoria geral da magia. Sociologia
e Antropologia. São Paulo, Cosac & Naify, 2003.

�urkheim e Mauss. Algumas formas primitivas de classificação, in: MAUSS,
M. Ensaios de Sociologia. São Paulo: Perspectiva, 1981.

Evans-Pritchard. Feitiçaria, oráculos e magia entre os Azande. Rio de Janeiro.
Jorge Zahar editora, 2005.

CORREA, Mariza. O espartilho de minha avó: linhagens femininas na
antropologia. Horizontes antropológicos [online]. 1997, vol.3, n.7, pp.70-96.

Akhil Gupta and James Ferguson Beyond "Culture": Space, Identity, and the
Politics of Difference. Cultural Anthropology
Vol. 7, No. 1, Space, Identity, and the Politics of �ifference (Feb., 1992), pp. 6-23

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article^dlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CORREA,+MARIZA
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Manuela Carneiro da Cunha. Cultura com aspas. São Paulo. Cosac & Naify,
2000.

Strathern. Marylin. Necessidade de pais, necessidade de mães. Rio de Janeiro,
Revista Estudos Feministas 3 (2), 1995.

Nestor Perlongher. O Negócio do Michê. São Paulo, Brasiliense, 1987

5.3.2. As provas serão anônimas, identificadas apenas pelo número de inscrição de cada
candidato, disponível em sua Ficha de Inscrição. O nome do candidato ou qualquer outra
forma de identificação que não o número de inscrição não poderá constar em nenhuma das
páginas da prova.

5.3.3. Conhecer o seu número de inscrição é de responsabilidade única e exclusiva do
candidato, que deverá trazê-lo impresso ou anotado na ocasião de realização da provaescrita.

5.3.4. As provas terão a duração máxima de 04 (quatro) horas, serão realizadas de forma
individual e poderão ser redigidas em português ou espanhol.

5.3.5. Cada examinador atribuirá uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) a cada prova. A
avaliação das provas levará em conta os seguintes critérios:
 Adequação das respostas às perguntas formuladas;
 Compreensão da bibliografia indicada;
 Capacidade de expressão (clareza, coesão, precisão conceitual e uso adequado da
linguagem escrita);
 Originalidade.

5.3.6. A nota da Comissão de Seleção referente a esta etapa resultará da média aritmética
simples das notas atribuídas pelos examinadores.

5.3.7. Serão considerados aprovados para a fase seguinte os candidatos optantes e não-
optantes que obtiverem da Comissão de Seleção uma nota igual ou superior a 7,0(sete).

5.3.8. Ao menos 25% dos candidatos aprovados nesta fase do processo seletivo deverão ser
optantes. Caso não haja um número suficiente de optantes com notas iguais ou superiores a
7,0 para compor este percentual, a Comissão de Seleção deverá aprovar os candidatos
optantes que tiverem obtido as maiores notas inferiores a 7,0 (sete), até que se atinja o
coeficiente de 25%. Não havendo candidatos optantes suficientes, este percentual será
reajustado para o maior possível.

5.4. Prova de Proficiência em Língua Inglesa

5.4.1. A prova é presencial e consistirá na avaliação da capacidade do candidato para a leitura
e interpretação de textos antropológicos em língua inglesa.

5.4.2. �urante a prova, será permitido o uso individual de dicionários, que deverão ser
trazidos por cada candidato.

5.4.3. Não serão atribuídas notas à Prova de Proficiência em Língua Inglesa, mas apenas as

https://maps.google.com/?q=S%C3%A3o+Paulo,+Brasiliense,+1987&entry=gmail&source=g
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menções “Aprovado” ou “NãoAprovado”.

5.4.4. O resultado da Prova de Proficiência não incidirá sobre a classificação final dos
candidatos , mas terá caráter eliminatório.

5.4.5. Candidatos que já possuem proficiência em língua inglesa podem solicitar dispensa do
exame, devendo encaminhar, via sistema, no momento da inscrição, arquivo único em P�F com
os documentos comprobatórios, com validade de até, no máximo, 5 anos. Os documentos
serão analisados pela Comissão de Seleção. Em caso de aprovação, o candidato deverá
apresentar os documentos comprobatórios originais no ato da matrícula.

5.5. Entrevista

5.5.1. A entrevista será realizada pela Comissão de Seleção, que poderá arguir o candidato
sobre o projeto de pesquisa, carta de apresentação, currículo, a prova escrita e sua formação
geral.

5.5.2. Aos candidatos que residam a uma distância superior a 400km de Campinas/SP será
assegurado o direito de participar da entrevista por Skype, mediante justificativa da
impossibilidade de locomoção e solicitação à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social feita até as 12h00 do dia 29 de outubro de 2018, pelo e-mail
scpgantr@unicamp.br

5.5.3. Cada examinador atribuirá uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) ao desempenho do
candidato, conforme sua capacidade de responder adequadamente às questões levantadas.

5.5.4. A nota da Comissão de Seleção referente a esta etapa resultará da média aritmética
simples das notas atribuídas pelos examinadores.

6. APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS VAGAS

6.1. A nota final do Processo Seletivo para cada candidato será calculada a partir da média
aritmética simples das três (3) notas atribuídas pela Comissão de Seleção às etapas de
Avaliação de Projeto e Currículo, Prova Escrita e Entrevista.

6.2. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem notas finais iguais ou
superiores a 7,0 (sete) e que tenham sido aprovados no exame de língua inglesa, sendo
classificados de acordo com suas respectivas notas até o limite de vagas regulares oferecidas
por este edital.

6.3. Candidatos optantes que tenham obtido nota final igual ou superior a 7,0 (sete) serão
aprovados para as vagas regulares, não sendo computados no adicional de vagas. Contudo,
sua condição de optantes continuará sendo considerada para eventuais políticas de
permanência do PPGAS, prevalecendo a escolha realizada no ato da inscrição.

6.4. As vagas adicionais serão preenchidas pelos candidatos optantes que, não tendo sido
classificados para as vagas regulares, tenham obtido as maiores notas finais. Caso elas sejam
inferiores a 7,0 (sete), elas também deverão ser maiores ou iguais a 6,0 (seis).

mailto:scpgantr@unicamp.br
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6.5. Para a classificação final dos candidatos, serão usadas como critérios de desempate as
seguintes notas, necessariamente nesta ordem: a) nota da prova escrita; b) nota do projeto de
pesquisa e do currículo; e c) nota da entrevista.

6.6. Serão reprovados candidatos não optantes que tenham obtido nota final inferior a 7,0
(sete), e candidatos optantes que tenham obtido nota final inferior a 6,0 (seis).

6.7. Serão reprovados candidatos que não tenham conseguido atestar proficiência em língua
inglesa, em conformidade com os procedimentos descritos no item 5.4 deste edital.

6.8. O ingresso no PPGAS/Unicamp está condicionado à aprovação e classificação dentro do
limite de vagas estipulado no item 2 deste edital, bem como ao atendimento de todas as
normas descritas no mesmo.

6.9. Caso o número de candidatos aprovados, optantes e não-optantes, seja menor que o
limite de vagas estipulado por este edital para cada uma das categorias, as vagas restantes
não serão preenchidas.

6.10. A Comissão de Seleção somente poderá alterar o limite de vagas de cada uma das
categorias em caso de recurso que, se aprovado, torne tal alteração indispensável.

6.11. No caso da não realização de matrícula nos dias designados pelo programa, dos
candidatos aprovados e convocados, poderão ser convocados, a critério da Comissão de
seleção outros candidatos aprovados para a realização da matrícula suplementar seguindo a
ordem de classificação final dos aprovados.

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

7.1. Os resultados serão divulgados pela Secretaria e pela Coordenação de Pós-Graduação no
site https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/antropologia/415/processo-seletivo.

7.2. 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.

7.3. As notas das etapas do processo seletivo somente serão divulgadas em conjunto com o
resultado final.

8. BOLSAS DE ESTUDOS

8.1. Não estão asseguradas bolsas de estudo a nenhum candidato aprovado no atual processo
seletivo.

8.2. O número de bolsas disponíveis a cada ano depende das concessões das agências de
fomento e do fluxo dos discentes do Programa, considerando-se os alunosmatriculados.

8.3. As bolsas disponíveis a cada ano letivo serão atribuídas seguindo critérios previamente
definidos pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social.

https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/antropologia/415/processo-seletivo
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9. RECURSOS

9.1. Os candidatos poderão interpor recurso no prazo de 1 (um) dia útil após a divulgação dos
resultados de cada uma das etapas, exclusivamente por meio digital.

9.2. Os candidatos deverão verificar os dias em que não há expediente no Calendário
Administrativo da Unicamp, disponível em
http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/calendario-administrativo.

9.3. O recurso, em arquivo único em P�F, deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico
scpgantr@unicamp.br, com a indicação “RECURSO – [nome do candidato]” no campo
assunto.

9.4. O recurso deverá ser apresentado em documento formal, dirigido à Comissão de Seleção
e à Comissão do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, que serão
responsáveis pela avaliação conjunta do recurso.

9.5. O resultado do recurso será encaminhado ao candidato por meio eletrônico em até 2 dias
úteis, contados do recebimento.

10. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

O candidato com deficiência, temporária ou permanente, que precisar de condições especiais
para se submeter ao processo seletivo deverá solicitá-las por escrito no período das inscrições,
através de email encaminhado para scpgantr@unicamp.br, indicando as adaptações de que
necessita.

Caso a Unicamp não disponha do(s) recurso(s) indicados pelo candidato, este será consultado
sobre as alternativas possíveis.

http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/calendario-administrativo.
mailto:scpgantr@unicamp.br
mailto:scpgcpol@unicamp.br
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11. CRONOGRAMA

De 08/08/2018 (a partir das 08h00) a
28/08/2018 (até as 16h00) Inscrições on line

04/09/2018 após as 16h00 �ivulgação das Inscrições Homologadas

03/10/2018 após as 16h00 Resultado Etapa 1 - Pré-Seleção de Projetos

03/10/2018 após as 16h00 Resultado Etapa 2 - Avaliação do Projeto de Pesquisa e do
Currículo

03/10/2018 após as 16h00 Convocação para Provas Escrita e de Língua Estrangeira

10/10/2018 Prova Escrita

11/10/2018 Prova de Proficiência em Língua Estrangeira

25/10/2018 após as 16h00 Resultado Etapa 3 - Prova Escrita

25/10/2018 após as 16h00 Convocação para Entrevista

05 e 06/11/2018 Entrevistas

22/11/2018 após as 16h00 Resultado Etapa 4 - Prova de Proficiência

22/11/2018 após as 16h00 Resultado Etapa 5 - Entrevista

22/11/2018 após as 16h00 Resultado Final

27/11/2018 após as 16h00 Resultado Final após apreciação dos recursos
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12. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos neste edital serão decididos pela Comissão do Programa de Pós-Graduação
em Antropologia Social.

Campinas, julho/2018.

PROFA �RA NASHIELI CECILIA RANGEL LOERA
Coordenadora de Pós-Graduação em Antropologia Social

UNICAMP/IFCH

____________________________________________________________________________
Secretaria de Pós-Graduação IFCH/Unicamp

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social
Secretária: MÁRCIA REGINA GOULART

scpgantr@unicamp.br
Fone 55 19 3521-1612

Rua Cora Coralina, 100, Campinas/SP, Brasil, CEP 13083-896
https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/antropologia

mailto:scpgantr@unicamp.br
https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/antropologia
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