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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS  
 

 
 

PROCESSO SELETIVO MESTRADO_2012 

INGRESSO 1º SEMESTRE 2013 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social articula-se em dois níveis: Mestrado e 

Doutorado. É composto por uma única área de concentração, Antropologia Social. Cobrindo 

um leque amplo de objetos e de campos de investigação, suas dez linhas de ensino e pesquisa 

orientam-se para a apreensão das dimensões simbólicas e materiais da vida social, visando 

compreender os processos culturais, sociais, políticos e ideológicos em sua interface com a 

experiência dos agentes sociais. Assim concebido, o PPGAS tem sido um espaço fecundo para 

o ensino, a pesquisa e o debate em domínios que vão desde o estudo etnográfico e histórico das 

sociedades indígenas e tradicionais à análise de movimentos transnacionais de populações, 

passando por temas como natureza e técnica, diferença e identidade, corpo e sexualidade, 

gênero e idade, religiosidades e mídia, estado e capitalismo. 

 

LINHAS DE PESQUISA 

1. Cultura e Poder 

2. Diferenças e Identidades 

3. Envelhecimento e Relações entre Gerações 

4. Etnologia  

5. Etnografia do Capitalismo 

6. Natureza, Cultura e Tecnologia 

7. Religiões no mundo contemporâneo 

8. Sexualidade, Gênero e Corpo  

9. Territorialidades e Processos Sociais 

10. Trajetórias e Etnografia do Conhecimento 

 

http://www.ifch.unicamp.br/pos/antropologia/index.php?texto=culturaepoder
http://www.ifch.unicamp.br/pos/antropologia/index.php?texto=diferencas
http://www.ifch.unicamp.br/pos/antropologia/index.php?texto=envelhecimento
http://www.ifch.unicamp.br/pos/antropologia/index.php?texto=etnologia
http://www.ifch.unicamp.br/pos/antropologia/index.php?texto=etnografia
http://www.ifch.unicamp.br/pos/antropologia/index.php?texto=natureza
http://www.ifch.unicamp.br/pos/antropologia/index.php?texto=religioes
http://www.ifch.unicamp.br/pos/antropologia/index.php?texto=sexualidade
http://www.ifch.unicamp.br/pos/antropologia/index.php?texto=territorialidades
http://www.ifch.unicamp.br/pos/antropologia/index.php?texto=trajetorias
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A descrição de cada uma das linhas de pesquisa poderá ser encontrada no site: 

http://www.ifch.unicamp.br/pos/antropologia/index.php?texto=linhaspesquisas 

 

CORPO DOCENTE 

Professores Plenos 

Amnéris Ângela Maroni – Dr. (PUC-SP, 1994). 

Emília Pietrafesa de Godói – Dr. (Univ. Paris X, 1998). 

Guita Grin Debert – Dr. (USP 1986); Livre-docente (Unicamp, 1997); Prof. Titular 

(Unicamp, 2004). 

Heloisa André Pontes – Dr. (USP, 1996); Livre-docente (Unicamp, 2008). 

John Manuel Monteiro – Ph.D. (Univ. Chicago 1985); Livre-docente (Unicamp, 2001); 

Titular (Unicamp, 2009). 

José Maurício Paiva Andion Arruti  – Dr.  (UFRJ, 2002). 

Maria Filomena Gregori – Dr. (USP, 1997); Livre-docente (Unicamp, 2010). 

Maria Suely Kofes – Dr. (USP 1991); Livre-docente (Unicamp, 1998); Prof. Titular 

(Unicamp, 2004). 

Mauro W. B. de Almeida – D.Phil. (Univ. Cambridge, 1993); Livre-docente (Unicamp, 2008). 

Nádia Farage – Dr. (USP, 1997). 

Omar Ribeiro Thomaz – Dr. (USP, 1997). 

Rita de Cássia Lahoz Morelli – Dr. (Unicamp, 1998). 

Ronaldo R. M. de Almeida – Dr. (USP, 2002) 

Vanessa Rosemary Lea – Dr. (Museu Nacional/UFRJ,1986); ). Livre-Docente (Unicamp, 

2001); Titular (Unicamp, 2010). 

 

Professores Colaboradores 

 

Antonio Augusto Arantes Neto – Ph.D. (Univ. Cambridge, 1978) 

Bela Feldman – Ph.D. (Univ. Columbia, 1981); Livre-Docente (Unicamp, 2010)  

Carlos Rodrigues Brandão – Dr. (USP, 1979); Livre-docente (Unicamp, 1988). 

Mariza Corrêa – Dr. (USP, 1982); Livre-docente (Unicamp, 2001) 

 

Docentes de outras Unidades/Centros da Unicamp 

 

Pleno 

Adriana Grascia Piscitelli – PAGU - Dr. (UNICAMP, 1999). 

 

Participante 

Arsênio Oswaldo Sevá Filho – FEM - Dr. (Univ. de Paris I, 1982); Livre-docente (Unicamp, 

1988). 

 

INFRAESTRUTURA 

Biblioteca Professor Octávio Ianni – Figura entre as principais bibliotecas brasileiras na área de 

Humanidades pela variedade de seu acervo e amplitude de títulos de periódicos. Ocupa 

atualmente uma área de 1.958 m2 e está em andamento a obra de ampliação do prédio com 

1.610m2. O seu acervo é constituído por cerca de 178.330 volumes de livros e teses, além de 

materiais especiais (filmes, diapositivos, micro formas, fitas VHS, CD-Roms) e 2.755 títulos de 

periódicos, sendo 410 títulos correntes, além de 65 bases de dados e 277 títulos de periódicos 

eletrônicos para acesso local ou residencial. 

Recurso de Informática – O Núcleo de Informática do IFCH, para uso de estudantes e 

professores é aberto diariamente das 9:00 às 22:30h, fornecendo apoio para instalação e 
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configuração de Softwares, conexão Internet, suporte para trabalhos com imagem, atendimento 

aos usuários nos laboratórios. Dispõe de 07 servidores de rede, 60 microcomputadores, 06 

scanners e 02 impressoras a laser de alta capacidade para acesso direto a usuários. 

Publicações – O IFCH possui Setor de Publicação e Gráfica própria em que são publicadas várias 

coleções que contemplam a produção docente e discente. 

Arquivos, Núcleos e Centros de Pesquisa – Entre os recursos com que conta o PPGAS está o 

Centro de Memória da UNICAMP, que mantém um rico acervo cartorial e outras coleções 

documentais. O PPGAS conta também com o Arquivo Edgard Leuenroth, criado em 1974 e que 

se constitui em um importante centro de documentação que dá suporte às pesquisas dos vários 

programas de pós-graduação e núcleos de pesquisa do IFCH. Junto ao IFCH funcionam Núcleos e 

Centros de Pesquisa, entre os quais o PAGU (Núcleo de Estudos de Gênero), o CESOP (Centro de 

Estudos de Opinião Pública), o CEMI (Centro de Estudos de Migrações), o CPEI (Centro de 

Pesquisas em Etnologia Indígena), e o CERES (Centro de Estudos Rurais). 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

As durações mínima e máxima para o Curso de Mestrado são de 12 e 37 meses, 

respectivamente. Para obter o título de Mestre em Antropologia Social o aluno deverá cumprir 

o total de 20 créditos, distribuídos entre 3 (três) obrigatórias e, no mínimo 1 (uma) eletiva e 

ser aprovado na defesa da Dissertação.  Para o aluno finalizar a dissertação em 02 anos é 

extremamente recomendável que ele conclua os créditos durante o primeiro ano de curso, e, o 

segundo ano, deve ser dedicado à pesquisa, a análise dos dados e à redação do texto de 

qualificação e da dissertação final. 

 

ADMISSÃO 

 

Poderão ingressar ao Curso de mestrado os graduados em Ciências Sociais ou cursos afins, 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. 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A SELEÇÃO 

 

Período de Inscrição:  de 02/07/2012 a 27/07/2012 

As Inscrições serão recebidas pessoalmente pela Secretaria de Pós-Graduação do IFCH no 

horário das 09:00 as 16:00 horas ou pelo correio, preferencialmente, por sedex. No caso de 

inscrições enviadas pelo correio a documentação deverá ser postada, com antecedência mínima, 

para que esteja na Secretaria do Programa impreterivelmente até o dia 27/07/2012. As 

inscrições que chegarem após esta data serão indeferidas. Não há taxa de inscrição.  

 

Documentos necessários para inscrição: 

1. Formulário de Inscrição - Preencher o formulário online, imprimir, assinar e enviar 

juntamente com toda a documentação. (duas cópias). Este formulário será disponibilizado 

somente no período de inscrição. Para acessá-lo clique no link acima ou digite o seguinte 

endereço na Internet: http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html, em seguida 

acesse o SIGA - Sistema de Gestão Acadêmica. 

1.1. Para finalizar a inscrição online é obrigatório inserir uma foto 3x4 digitalizada no ato do 

preenchimento do formulário de inscrição. 

https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1338403263747
http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html
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2. Curriculum Vitae detalhado (04 cópias); 

3. Carta expondo as razões pelas quais deseja se candidatar (04 cópias); 

4. Cópia de trabalhos científicos de autoria do candidato, considerados relevantes gravados 

em CD ou arquivo eletrônico ou impressos (01 cópia); 

5. Cópia do Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão. O candidato que estiver em 

fase de conclusão da Graduação do curso ainda em 2012 deverá apresentar Declaração de 

Integralização Curricular emitida pela universidade de origem. (01 cópia); 

6. Cópia do Histórico Escolar (04 cópias); 

7. O candidato deverá apresentar um Projeto preliminar de pesquisa ou um Ensaio sobre o 

tema de sua escolha (04 cópias). 

 O projeto de pesquisa ou o ensaio deverá ter no máximo 15 páginas (excluída a 

bibliografia), em espaço 1,5 (ou cerca de 30.000 caracteres). 

 O projeto de pesquisa deverá conter: 1) Resumo (máximo 20 linhas); 2) Objetivos; 3) 

Justificativa e delimitação, com base na bibliografia; 4) Procedimentos metodológicos e 

forma de análise dos resultados; 5) Plano de trabalho; e 6) Bibliografia. 

8. 1 CD devidamente identificado, contendo o projeto de pesquisa e a carta de motivação, 

gravados em Word, e o Currículo Lattes ou Currículo Vitae 

Nota: O material de seleção não será devolvido aos candidatos; as publicações e os 

trabalhos científicos serão doados à Biblioteca do IFCH. 

 

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO: O processo de seleção é realizado em 3 fases: 

1) Avaliação de projeto ou ensaio; 2) Prova Teórica e Prova de proficiência em língua 

inglesa; e 3) Entrevista. 

 

Primeira fase 

AVALIAÇÃO DE PROJETO 

RESULTADO DA PRIMEIRA FASE (PROJETO/ENSAIO) – 21 de agosto (3ª feira), 

após as 16:00 horas no site do Programa: www.ifch.unicamp.br/pos). 

 

Segunda fase 

1. PROVA TEÓRICA – 24 de agosto (6ª feira) – Das 09:00 às 13:00 horas. 

A prova constará de questões dissertativas a serem respondidas pelos candidatos com 

base na seguinte bibliografia: 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

BOURDIEU, Pierre. 2002.  “A casa ou o mundo às avessas”[1969]. In: Mariza Corrêa (org), 

Ensaios sobre a África do Norte. Tradução de Márcio Silva, Campinas, IFCH, Edição revista 

e ampliada do Texto Didático n. 16, 2002. 

 

http://www.pagu.unicamp.br/sites/www.ifch.unicamp.br.pagu/files/TD46.pdf 

 

http://www.ifch.unicamp.br/pos
http://www.pagu.unicamp.br/sites/www.ifch.unicamp.br.pagu/files/TD46.pdf
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CORRÊA, Marisa. Morte em Família: Representações Jurídicas de Papéis Sexuais. Rio de 

Janeiro, Graal, 1983. 

 

CUNHA, Manuela Carneiro. Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo, Cosac Naif, 

2009. 

 

DURKHEIM, Émile e MAUSS, Marcel. 1981.  “Algumas formas primitivas de 

classificação”. In: Marcel Mauss, Ensaios de sociologia, São Paulo, Perspectiva, 1981, 

pp.399-455. 

EVANS-PRITCHARD, E. E. 1978. Os Nuer. Uma descrição do modo de subsistência e das 

instituições políticas de um povo nilota [1940]. São Paulo, Perspectiva, 1978. 

LEACH, Edmund R. Sistemas políticos da Alta Birmânia. Um estudo da Estrutura Social 

Kachin. São Paulo, Edusp, 1995. 

 

LÉVI-STRAUSS, Claude. O Totemismo hoje. In: Lévi-Strauss. São Paulo: Abril Cultural, 

1976 (Coleção Os Pensadores). 

 

 MAUSS, Marcel. “Ensaio sobre a dádiva. Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas” 

[1925]. Sociologia e antropologia. São Paulo, Cosac Naify, 2003,  pp. 183-264 

 

PERLONGHER, Nestor. O Negócio do Michê: A Prostituição Viril em São Paulo. São Paulo, 

Fundação Perseu Abramo, 2008. 

 

SAHLINS, Marshall. Metáforas históricas e realidades míticas. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 

2008. 

 

WAGNER, Roy. A invenção da cultura. São Paulo, Cosac Naif, 2009. 

 

2. PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA - Data: 24 de agosto (6ª feira) - 

15:00 horas  

 

Consiste na avaliação da capacidade de ler a bibliografia antropológica 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, mas haverá um glossário à disposição dos 

candidatos. 

 

 

RESULTADO DA 2ª FASE: 30 de agosto (5ª feira), após as 16:00 horas no site do 

Programa: www.ifch.unicamp.br/pos.  

 

 

 

 

http://www.ifch.unicamp.br/pos
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Terceira fase 

ENTREVISTAS: 03 e 04 de setembro (2ª e 3ª feiras) 

 

A entrevista é realizada pela Comissão de Seleção e versa sobre o Projeto de Pesquisa e o 

Curriculum Vitae, visando também aferir a formação do candidato ou candidata. 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 05 de setembro (4ª feira), após as 16:00 

horas. O resultado final com a classificação será divulgado no site do Programa: 

www.ifch.unicamp.br/pos e no mural da Secretaria de Pós-Graduação. Não serão divulgados 

resultados por telefone. 

 

RESUMO DO CALENDÁRIO DE SELEÇÃO 

 

02  de julho (2ª feira) Início das inscrições 

27 de julho (6ª feira)  Fim das inscrições 

21 de agosto (3ª feira), após as 16:00 horas no 

site do PPGAS 

Resultado da Primeira Fase (Projetos) 

Convocação para as provas teórica e de língua 

inglesa 

24 de agosto (6ª feira) das 9 as 13 horas Prova Teórica 

24 de agosto (6ª feira) - 15:00 horas Prova de Proficiência em Língua Inglesa 

30 de agosto (5ª feira), após às 16:00 horas no 

site do PPGAS 

Resultado da Segunda Fase (Convocação para as 

entrevistas) 

3 e 4 de setembro (2ª e 3ª feira) Entrevistas 

05 de setembro (4ª feira), após as 16:00 horas 

no site do PPGAS 

Divulgação do resultado final e classificação 

 

CANDIDATOS RESIDENTES NO EXTERIOR 

 

A INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS RESIDENTES NO EXTERIOR SERÁ FEITA 

EM DOIS PERÍODOS INDICADOS ABAIXO: 

 

1)  de 02 de março a 30 abril de 2013 com resultados anunciados em 30 de junho 2013 

para aqueles que desejam se candidatar à bolsa PEC-PG ou outros programas 

similares. Neste período o(a) candidato(a) deverá solicitar a ficha de inscrição através 

do seguinte endereço eletrônico: scpgantr@unicamp.br;  e 

http://www.ifch.unicamp.br/pos
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2) seguindo o calendário de inscrição de Candidatos ao Processo Regular. 

 

Período de Inscrição:  de 02/07/2012 a 27.07/2012 

As Inscrições enviadas pelo correio deverão ser postadas com antecedência mínima para 

que toda documentação esteja na Secretaria do Programa impreterivelmente até o dia 

27.07/2012. As inscrições que chegarem após esta data serão indeferidas. Não há taxa 

de inscrição 

 

Documentos necessários para inscrição para os dois períodos:   

1. Formulário de Inscrição Preencher o formulário online, imprimir, assinar e enviar 

juntamente com toda a documentação. Favor indicar que se trata de seleção não-

presencial. (duas cópias). 

1.1. Este formulário será disponibilizado somente no período de inscrição. Para acessá-lo 

clique no link acima ou digite o seguinte endereço na Internet: 

http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html, em seguida acesse o SIGA - 

Sistema de Gestão Acadêmica  

1.2. Para finalizar a inscrição online é obrigatório inserir uma foto 3x4 digitalizada no ato do 

preenchimento do formulário de inscrição; 

2. Carta explicando os motivos para candidatar-se ao Curso de Mestrado indicando que se 

trata de Seleção Não Presencial (quatro vias); 

3. Duas cartas de recomendação de professores, pesquisadores ou pessoas de reconhecida 

competência na área (quatro cópias); 

4. Projeto de pesquisa (quatro cópias); 

5. Curriculum Vitae atualizado (quatro cópias); 

6. Cópia do Diploma de graduação (quatro cópias); 

7. Cópia do Histórico escolar (quatro cópias). 

 

Obs.: 1) Os resultados serão válidos para início no curso no ano seguinte ao da 

inscrição; 

 

   2) O candidato residente no exterior deverá fazer a prova de proficiência em 

língua inglesa no segundo semestre do ano de seu ingresso no curso, por 

ocasião do processo seletivo.  

 

BOLSAS DE ESTUDOS 

Os alunos aprovados no processo de seleção para candidatos regulares serão automaticamente 

incluídos na lista de bolsistas de demanda social (bolsas CAPES e CNPq atribuídas através do 

Programa), por ordem de aprovação, conforme a disponibilidade de bolsas do Programa. Os 

alunos beneficiados com bolsa devem defender a dissertação no período de 24 meses. Não são 

garantidas bolsas de demanda social a todos os aprovados. Recomenda-se a todos os candidatos 

aprovados no processo seletivo que solicitem bolsas a outras agências, tal como a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).  

 

https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1338403263747
http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/index.html
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Os candidatos admitidos segundo o procedimento “Candidatos Residentes no Exterior” por 

seleção não presencial não concorrem às cotas de bolsas do Programa, devendo se candidatar 

a bolsas de estudos do Programa PEC-PG, dependendo da nacionalidade; e às bolsas da 

FAPESP, e/ou outros programas similares. 

Para maiores informações sobre bolsas de estudos consulte o site das referidas agências de 

fomentos: 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg 

 

http://www.fapesp.br/candidatosabolsas/ 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 

IFCH /UNICAMP 

Rua Cora Coralina, s/nº. 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” – Barão Geraldo 

CEP: 13083-896 – Campinas – SP 

www.ifch.unicamp.br/pos 

E-mail: scpgantr@unicamp.br ou ppgas@unicamp.br 

Fone: (19) 3521-1612  

 

 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg
http://www.fapesp.br/candidatosabolsas/
http://www.ifch.unicamp.br/pos
mailto:scpgantr@unicamp.br
mailto:ppgas@unicamp.br

