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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL  

PROCESSO SELETIVO 2014 
INGRESSO 1º SEMESTRE 2015 

 
 

DOUTORADO 
 

EDITAL  PPGAS 6/2014 
 
 
 
I. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL  
 
Para informações detalhadas sobre o PPGAS (Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social) – Unicamp (áreas de concentração, linhas de ensino e pesquisa, 
professores plenos, professores colaboradores e estrutura curricular), acesse 
http://www.ifch.unicamp.br/pos/antropologia/.  
 
A admissão de alunos no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social é feita 
através de processo seletivo.  
 
Poderão ingressar no curso de doutorado os mestres em Antropologia ou áreas afins 
(demais Ciências Humanas, Filosofia etc.) e aqueles mestrandos em fase de conclusão da 
dissertação. Excepcionalmente, serão aceitos alunos com mestrados em áreas distantes da 
Antropologia.  
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II.  PROCESSO SELETIVO - DOUTORADO 
 
 

1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 
 
a) Formulário de Inscrição – arquivo único em PDF – Preencher on-line (*Atenção para 
as instruções iniciais de preenchimento).  
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. 
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. 
Após concluir a inscrição no sistema SIGA, imprimir, assinar e escanear o documento. 
 
b) Curriculum Vitae ou Lattes detalhado – arquivo único em PDF. 
 
c) Carta expondo as razões pelas quais deseja se candidatar – arquivo único em PDF. 
 
d) Cópia eletrônica da dissertação de Mestrado – arquivo único em PDF.  
O candidato que não concluiu o Mestrado deverá encaminhar a versão preliminar da 
dissertação, juntamente com uma carta do orientador informando o estágio do trabalho e a 
previsão da defesa. No caso de ser aprovado no processo seletivo, o aluno terá que 
depositar no ato da sua matrícula a versão definitiva da dissertação e uma declaração do 
orientador indicando a banca e data de defesa, que deverá ocorrer até março de 2015.  
 
e) Cópia de trabalhos científicos de autoria do candidato considerados relevantes – 
arquivo único em PDF. 
 
f) Cópia do Diploma de Mestrado ou Certificado de Conclusão – arquivo único em 
PDF.  
 
g) Cópia do Histórico Escolar do Mestrado – arquivo único em PDF. 
 
h) Comprovante de proficiência em língua estrangeira realizado no mestrado, exceto 
para candidatos cujo título foi obtido na UNICAMP. A aceitação do comprovante estará 
sujeita à avaliação da Comissão de Pós-Graduação – arquivo único em PDF. 
 
i) Projeto de pesquisa – arquivo único em PDF. 
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 e formato 
A4 (ou cerca de 40.000 caracteres) e conter:  

• Resumo (máximo 20 linhas);  

• Objetivos;  

• Justificativa e delimitação do tema, com base na bibliografia;  
• Procedimentos metodológicos e forma de análise dos resultados;  
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• Plano de trabalho;  

• Bibliografia.  
 
Instruções para os arquivos digitalizados - Os arquivos devem ser nomeados com o 
nome e sobrenome do(a) candidato(a), seguido da identificação do arquivo entre 
parênteses. Ex.: josé da silva (inscrição), josé da silva (curriculum), josé da silva (carta), 
josé da silva (dissertação), josé da silva (trabalhos), josé da silva (diploma), josé da silva 
(histórico), josé da silva (proficiência), josé da silva (projeto). 
 
 
 

2. INSCRIÇÕES 
 

As inscrições para participação no Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social são gratuitas e poderão ser feitas exclusivamente através da internet. 
 
O candidato deverá encaminhar os arquivos (Curriculum Vitae ou Lattes, Carta, 
Dissertação, Trabalhos Científicos e Projeto) e documentos digitalizados (Formulário de 
Inscrição, Diploma do Mestrado ou equivalente, Histórico Escolar do Mestrado e 
Comprovante de Proficiência), todos identificados e em formato PDF, observando que 
cada arquivo deverá ter no máximo 3000KB, ao endereço eletrônico 
selecaoantropologia@gmail.com, no período entre 08 horas do dia 01 de outubro de 
2014 e 23 horas e 59 minutos do dia 31 de outubro de 2014, 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. 
 
 
 
A apresentação incompleta da documentação excluirá o candidato do processo de seleção.  
 
Em hipótese alguma haverá troca de arquivos/documentos já recebidos pela Secretaria de 
Pós-Graduação. 
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3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  

 
O processo seletivo é anual e será realizado em três etapas: 

• Avaliação de projeto e da documentação; 
• Exame de proficiência em língua estrangeira (inglês e francês); 
• Entrevistas. 

 
 

3.1. Avaliação do projeto e documentação 
 
O projeto de pesquisa e demais documentos apresentados pelo candidato serão 
examinados pela Comissão de Seleção. 
 
 
3.2. Exame de Proficiência em Língua Estrangeira: Inglês e/ou Francês 
 
Consiste na avaliação da capacidade de ler a bibliografia antropológica relevante.  
 
Não será permitido o uso de dicionários, mas haverá um glossário à disposição dos 
candidatos.  
 
O Curso de Doutorado exige capacitação em duas línguas estrangeiras: inglês e 
francês, sendo que a prova de língua inglesa tem caráter eliminatório.  
 
Candidatos que já possuem proficiência em uma ou duas línguas podem solicitar 
dispensa do exame, devendo encaminhar por email, no momento da inscrição, pedido 
por escrito acompanhado de cópia de documento(s) comprobatório(s), que serão 
analisados pela Comissão de Seleção. Em caso de aprovação, o candidato deverá 
apresentar o(s) documento(s) comprobatório(s) original(is) no ato da matrícula. 
 
Candidatos que não possuem proficiência em inglês e francês:  
Durante o processo seletivo, o candidato deverá se submeter ao exame de proficiência 
em inglês e terá direito a fazer o exame de proficiência em francês no ano seguinte 
(Processo Seletivo 2015/2016). A comprovação da proficiência em francês deverá ser 
feita até dezembro/2015. 
 
Candidatos que possuem proficiência em inglês aceita pela Comissão de Seleção: 
Durante o processo seletivo, o candidato deverá se submeter ao exame de proficiência 
em francês e, em caso de reprovação, terá direito a fazer novo exame no ano seguinte 
(Processo Seletivo 2015/2016) 
 
Candidatos que possuem proficiência em francês aceita pela Comissão de Seleção: 
Durante o processo seletivo, o candidato deverá se submeter ao exame de proficiência 
em inglês e, em caso de reprovação, será eliminado do processo seletivo. 
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3.3. Entrevistas 
 
A entrevista é realizada pela Comissão de Seleção e versa sobre o projeto de pesquisa, 
Curriculum Vitae e a formação geral do candidato.  

 
 

4. RESULTADOS 
 
Os resultados serão divulgados pela Secretaria e pela Coordenação de Pós-Graduação no 
site www.ifch.unicamp.br/pos/antropologia. 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.  
 
 

5. CRONOGRAMA  
 

de 01/10/2014 a 31/10/2014 Inscrições on-line 

18/11/2014 após 16h00 
Divulgação da lista dos candidatos 
dispensados da prova de idioma. 

09/12/2014 (horário a confirmar) Prova de proficiência em inglês ou francês 

16/12/2014 após às 16:00h 

Resultado da 1ª e 2ª fases (avaliação do 
projeto e documentação, Exame de 
Proficiência em Língua Estrangeira) e 
convocação dos candidatos para a 3ª fase 
(Entrevistas). 

18 e 19/12/2014 (horários individuais a 
confirmar)  

Entrevistas 

23/12/2014 após 16h00 Resultado Final 
 


