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Edital aprovado pela Comissão de Pós-Graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
da Unicamp em 22/06/2022, conforme Deliberação CPG/IFCH nº 140/2022.
NOTA SOBRE O PROCESSO SELETIVO NO CONTEXTO DA PANDEMIA POR COVID-19
Devido à pandemia por COVID-19, fica estabelecido que todas as fases do processo seletivo
tratado por esse edital ocorrerão remotamente, por meio de plataformas digitais online.
I. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA (PPGD)
O Programa de Pós-Graduação em Demografia (PPGD) está vinculado ao Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas (IFCH), e conta com a participação do Núcleo de Estudos de População
“Elza Berquó” (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 do corpo docente do IFCH e de
pesquisadores do Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” (Nepo). A colaboração entre
Nepo e o PPGD possibilita a ampliação da formação dos estudantes de pós-graduação em
atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas pelo núcleo de pesquisa da Unicamp.

1

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
NÚCLEO DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA
CORPO DOCENTE
Alberto Augusto Eichman Jakob, Álvaro de Oliveira D´Antona, Ana Silvia Volpi Scott, Everton
Emanuel Campos de Lima, Glaucia dos Santos Marcondes, Joice Melo Vieira, José Marcos Pinto
da Cunha, Luciana Correia Alves, Maísa Faleiros da Cunha, Roberto Luiz do Carmo, Rosana
Aparecida Baeninger, Tirza Aidar.
A Comissão avaliadora deste processo seletivo é composta pelo coordenador do Programa, 3
(três) docentes e um (1) membro suplente, que poderá ser convocado em caso de uma
eventualidade.
II. MESTRADO EM DEMOGRAFIA
O Mestrado em Demografia foi aprovado pela CAPES em dezembro de 2002, e obteve conceito
6 (seis) na avaliação do quadriênio 2013-2016.
O Mestrado objetiva a introdução 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 sociodemográficos.
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: Demografia Histórica; Demografia e Etnias; Família, Gênero e
População; Métodos Demográficos; População e Ambiente; População e Saúde; Redistribuição
Espacial da População e Saúde Reprodutiva e Sexualidade. Os/as candidatos/as 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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A grade curricular do Mestrado em Demografia é composta por disciplinas obrigatórias e
eletivas que objetivam uma formação básica e consistente do campo de conhecimento
demográfico. 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 (Mestrado).
Disciplinas eletivas complementam a formação e poderão ser cursadas dentre aquelas
ofertadas pelo PPGD ou por qualquer outro programa de pós-graduação da UNICAMP,
conforme os interesses da área temática escolhida e a critério dos orientadores. Após o
cumprimento das disciplinas obrigatórias, os/as mestrandos/as devem se submeter a um
exame de qualificação para dar continuidade ao desenvolvimento do projeto de dissertação.
O programa de atividades para o Mestrado em Demografia deverá ser integralizado em um
mínimo de 18 meses e máximo de 37 meses.
1. REQUISITOS PARA O INGRESSO - PÚBLICO ALVO - MESTRADO
Poderão ingressar no curso de Mestrado detentores de diploma de graduação (bacharelado ou
licenciatura).
2. VAGAS E COTAS - MESTRADO
O PPGD disponibilizará até 12 (doze) vagas regulares para o curso de Mestrado. A Comissão
de Seleção é autônoma para reduzir o número de vagas no caso de não haver número
suficiente de candidatos aprovados e/ou não haver disponibilidade de docentes para
orientação. Da mesma forma, a Comissão de Seleção poderá ampliar o número de vagas em
casos excepcionais, justificados pela Comissão e aprovados pelo corpo docente do PPGD.
Os candidatos que optarem por participar da Política de Ação Afirmativa do PPGD/Unicamp
serão designados optantes.
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. A comissão de seleção definirá, considerando-se os resultados obtidos
pelos inscritos em cada etapa do processo seletivo.
3. 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:
a) Formulário de Inscrição - arquivo único em PDF
No período de inscrição, o candidato deverá:
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(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 PDF;
(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.
Não é necessário assinar a ficha de inscrição.
b) Curriculum Vitae – O modelo de currículo pode ser de elaboração própria ou Currículo
Lattes (recomendado) arquivo único em PDF
c) Histórico da graduação - arquivo único em PDF
d) Plano de Trabalho com no máximo de 6 páginas, que apresente uma proposta
simplificada da pesquisa a ser desenvolvida durante o mestrado, contemplando os seguintes
itens: a) a área temática demográfica, b) a justificativa para o estudo, a partir de uma breve
exploração da bibliografia pertinente; c) os objetivos; e d) fontes e métodos pensados para o
desenvolvimento da pesquisa - 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 (Trabalho de final de curso, TCC,
artigo apresentado em congressos ou seminários...) - arquivo único em PDF
g) Declaração de optante por cota de ingresso (negro e indígena) - arquivo único em PDF –
documento obrigatório apenas para os optantes pelas cotas de ingresso.
Os candidatos pretos, pardos e indígenas poderão optar pelas cotas de ingresso (veja item II, 2
deste Edital). Para isso, devem apresentar uma declaração na qual conste:
(i) identificação do candidato (nome completo e documento de identidade);
(ii) que o candidato se declara preto, pardo ou indígena;
(iii) que o candidato opta pelas cotas de ingresso;
(iv) assinatura do candidato.
Exemplo de declaração:
Eu, José da Silva, RG nº 20202020, declaro ser indígena e opto pela participação no Processo
Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Demografia (Edital PPGD 1/2022) pelo sistema de
cotas.

4

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

OBSERVAÇÕES:
A apresentação incompleta da documentação excluirá a candidatura do processo de seleção.
Só serão aceitos arquivos no formato PDF. 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 PDF com o link de compartilhamento criado no Google Drive.
4. PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO – MESTRADO
As inscrições para participação no Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Demografia são gratuitas e serão feitas exclusivamente por meio da internet.
A inscrição deverá ser realizada 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 II, 3.a) deste Edital.
2) Sistema de envio de documentos IFCH - Depois, deverá acessar o sistema de envio de
documentos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) em
https://www.ifch.unicamp.br/pos/demografia/56406/496/processo-seletivo, preencher os
dados e enviar exclusivamente os documentos relacionados no item II, 3 deste Edital.
Os documentos deverão ser encaminhados no período entre 08 horas do dia 01 de agosto
de 2022 e 16 horas do dia 07 de outubro de 2022, 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 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.
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5. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO - MESTRADO
O processo seletivo será realizado em 4 etapas:
1)
2)
3)
4)

Pré-seleção (etapa eliminatória);
Análise da documentação apresentada pelos candidatos (etapa eliminatória);
Prova online de inglês (etapa eliminatória);
Entrevista virtual.

5.1. Pré-seleção
Essa fase do processo seletivo corresponde à verificação detalhada da documentação enviada,
para a confirmação de que todos os documentos atendem devidamente aos critérios
estabelecidos no item 3 desse edital. A ausência de documentação e/ou não cumprimento com
as especificações exigidas para cada documento implicará na eliminação da candidatura.
Não haverá atribuição de pontuação para essa fase, a divulgação do resultado indicará apenas
se a candidatura foi aprovada ou rejeitada.
5.2. Análise da documentação apresentada pelos candidatos
A análise da documentação apresentada pelos candidatos e candidatas será dividida em duas
partes, com atribuição de notas distintas:
O Plano de Trabalho será avaliado de acordo com os seguintes critérios:






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 Demografia;
Clareza na definição dos objetivos, métodos e resultados esperados;
Fundamentação bibliográfica adequada;
Possibilidade de execução no prazo do Mestrado.

Para essa parte será atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 4,0 (quatro) conforme a apreciação
dos critérios destacados.
O Currículo do candidato será avaliado de acordo com os seguintes critérios:
 Histórico escolar;
 Produção científica;
 Participação em eventos;
 Outras atividades relevantes para sua área de atuação.
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Para essa parte será atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 1,0 (um) conforme a apreciação dos
critérios destacados.
Nesta etapa, caso o candidato não alcance nota igual ou superior a 1 ponto, será eliminado.
5.3. Proficiência em Língua Inglesa
A prova de proficiência em Língua Inglesa é obrigatória para todos/as os/as candidatos/as
cursarem o mestrado em Demografia. Excepcionalmente, devido ao contexto da pandemia por
COVID-19, a prova de inglês será realizada de maneira online. A convocação dos/as
candidatos/as com a data e horário para a prova de inglês será publicada no site do
PPGD/Unicamp e um e-mail com orientações para a videoconferência será enviado de 48
horas à data e hora marcada para a prova. Caso não receba o link até este dia e hora, é de
responsabilidade do/a candidato/a enviar um e-mail para scpgdemo@unicamp.br
informando o não recebimento.
A prova consiste na avaliação da capacidade de ler e compreender a bibliografia relevante. Os
candidatos deverão entrar na sala virtual até 10 minutos antes do início da prova. Em seguida,
no horário marcado, todos os candidatos receberão a prova por e-mail.
A prova terá uma duração máxima de 2(duas) horas e será realizada individualmente.
Durante toda a realização da prova, os candidatos devem ficar com as câmeras ligadas.
Portanto, é de responsabilidade do(a) candidato(a) entrar na sala virtual com um computador
que possua câmera. A não utilização de câmera implicará a eliminação do candidato.
Depois da finalização da prova, o candidato deve sinalizar o término e enviar a prova para o
endereço de e-mail scpgdemo@unicamp.br. Depois de confirmado o recebimento da prova
por e-mail, o candidato poderá sair da sala.
Não serão atribuídas notas à Prova de Proficiência em Língua Inglesa, mas apenas as menções
“Aprovado” ou “Não Aprovado”. O resultado da Prova de Proficiência não incidirá sobre a
classificação final dos candidatos, mas terá caráter eliminatório.
Observação: recomenda-se que todos os candidatos verifiquem antecipadamente as
condições de som e vídeo para garantir a execução integral da prova.
Candidatos/as aprovados/as que já possuem proficiência em língua inglesa podem solicitar
dispensa do exame, apresentando o documento comprobatório original no ato da matrícula.
Serão aceitos certificados válidos internacionalmente que tenham atingido nível
intermediário (B1). Não serão considerados certificados ou declarações de proficiências na
língua inglesa realizadas em outros processos seletivos na Unicamp ou em outras
universidades.
5.4. Entrevistas
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Todas as entrevistas serão realizadas por videoconferência, em plataforma definida pela
Coordenação de Pós-Graduação em Demografia. A convocação dos/as candidatos/as com a
data e horário da entrevista será publicada no site do PPGD/Unicamp e um e-mail com
orientações para a videoconferência será enviado 48 horas à data e hora marcada para a
entrevista. Caso não receba este link até este dia e hora, é de responsabilidade do/a
candidato/a enviar um email para scpgdemo@unicamp.br informando o não recebimento.
Nessa fase, a Comissão de Seleção é livre para indagar o candidato e à candidata questões
relacionadas ao: o currículo, o relato sobre a motivação, o projeto de pesquisa e questões
relevantes da Demografia que se aplicam à pesquisa proposta e que estão na bibliografia
sugerida. A bibliografia sugerida no item 5.4.1 desse edital será utilizada como referência para
as indagações temáticas que podem ser feitas pela Comissão de Seleção. Será atribuída uma
nota de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco) pontos ao desempenho do/a candidato/a, conforme sua
capacidade de responder adequadamente às questões levantadas.
Observação: recomenda-se que todos os candidatos verifiquem antecipadamente as
condições de som e vídeo para garantir a execução integral da prova.
5.4.1. Bibliografia Sugerida
BAENINGER, R. Migrações internas no Brasil século 21: evidências empíricas e desafios
conceituais. In: José Marcos Pinto da Cunha (org.) Mobilidades espacial da população:
desafios teóricos e metodológicos para o seu estudo. Campinas: Núcleo de Estudos de
População - Nepo/Unicamp, 2011. (p. 71-93)
CAMPOLINA, Alessandro Gonçalves et al. A transição de saúde e as mudanças na expectativa
de vida saudável da população idosa: possíveis impactos da prevenção de doenças crônicas.
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro , v. 29, n. 6, p. 1217-1229, June 2013 . Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2013000600018&lng=en&nrm=iso.
Acessado
em:
23
Jun.
2020.
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2013000600018.
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).
CARVALHO, J.; BRITO, F. A demografia brasileira e o declínio da fecundidade no Brasil:
contribuições, equívocos e silêncios. Revista brasileira estudos populacionais, v. 22, n. 2, p.
351-369,
2005.
Disponível
em:
http://www.alapop.org/alap/Serie-EInvestigaciones/N3/SerieE-Investigaciones_N3_ALAP.pdf Acesso em: 23 Jun. 2020.
CAVENAGHI, Suzana; BERQUÓ, S. Perfil socioeconômico e demográfico da fecundidade no
Brasil de 2000 a 2010. Comportamiento reproductivo y fecundidad en América Latina:
Una agenda inconclusa, p. 67-89, 2014.
CHAIMOWICZ, F. Seção 1. Envelhecimento populacional e saúde dos idosos. In: Flávio
Chaimowicz com colaboração de: Eulita Maria Barcelos, Maria Dolores S. Madureira e Marco
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Túlio de Freitas Ribeiro. Saúde do idoso. Belo Horizonte: Nescon/UFMG, Coopmed, 2009.
Disponível
em:
https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/96/1/saude%20do%20idoso.pdf. Acesso em:
23 Jun. 2020.
CGEE, Populações e políticas sociais no Brasil: os desafios da transição demográfica e
das migrações internacionais. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2008.
(Páginas 19-62)
LAM, D. How the world survived the population bomb: lessons from 50 years of extraordinary
demographic history. Demography, Chicago, v.48, n.4, 2011.
Lebrão ML. O envelhecimento no Brasil: aspectos da transição demográfica e epidemiológica.
Saúde Coletiva, 2007;04(17): 135-140. 135.
LIMA, Everton Emanuel Campos de & BRAGA, Fernando Gomes. Da rotatividade migratória à
baixa migração: uma análise dos padrões da mobilidade populacional no Brasil de 1995-2000.
Rev.bras. estud. popul. [online]. 2013, vol.30, n.1, pp. 57-75
LIVI-BACCI, M. (2012). International Migration: a global force, ungoverned. In C. Maldonado
Turra & J. M. P. da Cunha (Eds.), População e desenvolvimento em debate: contribuições
da Associação Brasileira de Estudos Populacionais (Vol. 4), p.51-58. Belo Horizonte: ABEP
MATTHIJS, Koen; HIN, Saskia; KOK, Jan; MATSUO, Hideko (Org.). The future of historical
demography. Upside down and inside out. Leuven: Acco, 2016, 260p. Disponível on line
em:
https://soc.kuleuven.be/ceso/fapos/files/The-future-of-historical-demogrKM_SH_HM_JK.pdf. Acessado em: 23 Jun. 2020.
RAMOS, Luiz Roberto; VERAS, Renato P. and KALACHE, Alexandre. Envelhecimento
populacional: uma realidade brasileira. Rev. Saúde Pública [online]. 1987, vol.21, n.3 [cited
2018-05-16], pp.211-224.
RIOS-NETO, Eduardo Luiz Gonçalves. Questões emergentes na análise demográfica: o caso
brasileiro. Rev. bras. estud. popul., São Paulo, v. 22, n. 2, Dez. 2005.
VALLIN, J.; MESLÉ, F. Convergences and divergences in mortality. A new approach to health
transition. Demographic Research, Special Collection 2, n.2, abr.2004.
6. APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS VAGAS - MESTRADO
A nota inal do Processo Seletivo, para cada candidato, será calculada a partir da somatória
das três (3) notas, 1) Projeto de Pesquisa, 2) Currı́culo e a 3) Entrevista, atribuı́das pela
Comissão de Seleção.
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem notas inais iguais ou superiores
a 6,0 (seis) pontos, sendo classi icados de acordo com suas respectivas notas até o limite de
vagas regulares oferecidas por este edital.
No caso da não realização de matrícula, dos/as candidatos/as aprovados e convocados, nos
dias designados pelo PPGD, a critério da Comissão de Seleção, outros/as candidatos/as
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aprovados poderão ser convocados para a realização da matrícula suplementar, seguindo a
ordem de classificação final dos aprovados.

7. CALENDÁRIO – MESTRADO
De 01/08/2022 (a partir das
08h) a 07/10/2022 (até as 16h)

Inscrições on line

14/10/2022 após 16h

Divulgação das Inscrições Homologadas – Resultado da
Etapa de Pré-seleção

18/10/2022 após 16h

Resultado da apreciação de recursos da Etapa de Préseleção

26/10/2022 após 16h

Resultado da etapa de análise de projetos e currículos

31/10/2022 após 16h

Resultado da etapa análise de projetos e currículos
depois da apreciação de recursos. Convocação para
prova online de inglês

07/11/2022 10h-12h

Prova proficiência em inglês

16/11/2022

Resultado da prova de inglês

21/11/2022 após 16h

Resultado da prova de inglês depois de apreciação de
recursos e convocação para as entrevistas

24-25/11/2022

Entrevistas de Mestrado

02/12/2022 após as 16h

Resultado das Entrevistas de Mestrado

16/12/2022 após 16h

Resultado das entrevistas e resultado final do processo
seletivo após apreciação dos recursos.
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III. 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: Demografia Histórica; Demografia e
Etnias; Família, Gênero e População; Métodos Demográficos; População e Ambiente;
População e Saúde; Redistribuição Espacial da População e Saúde Reprodutiva e Sexualidade.
Os/as candidatos/as ao título de Doutor em Demografia deverão escolher seus tópicos de tese
em alguma das linhas de investigação e áreas temáticas mencionadas.
A Grade Curricular do Doutorado em Demografia é composta por disciplinas obrigatórias e
eletivas. 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 tese. Disciplinas eletivas
poderão ser cursadas dentre aquelas ofertadas pelo PPGD ou por qualquer outro programa de
pós-graduação da Unicamp, conforme os interesses da área temática escolhida e a critério dos
orientadores.
Os/as candidatos/as ao título de Doutor em Demografia deverão submeter-se a um exame de
qualificação após completarem todos os créditos de disciplinas. Os prazos, mínimo e máximo,
para a integralização no Doutorado é de 24 e 61 meses, respectivamente.
1. REQUISITOS PARA O INGRESSO - PÚBLICO ALVO - DOUTORADO
Poderão ingressar no curso de Doutorado, candidatos/as que possuam diploma de Mestrado
ou estejam em fase de conclusão do Mestrado.
2. VAGAS E COTAS - DOUTORADO
O PPGD oferecerá até 10 (dez) vagas para o doutorado. A Comissão de Seleção é autônoma
para reduzir o número de vagas no caso de não haver número suficiente de candidatos ou
candidatas aprovados e/ou não haver disponibilidade de docentes para orientação. Da mesma
forma, a Comissão de Seleção poderá ampliar o número de vagas em casos excepcionais,
justificados pela Comissão e aprovados pelo corpo docente do PPGD.
Os candidatos que optarem por participar da Política de Ação Afirmativa do PPGD/Unicamp
serão designados optantes.
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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 cota,
considerando-se os resultados obtidos pelos inscritos em cada etapa do processo seletivo.
3. 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
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 PDF;
(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.
Não é necessário assinar a ficha de inscrição.
b) Curriculum Vitae - Currículo Lattes (recomendado) ou modelo de elaboração própria
arquivo único em PDF
c) Histórico da graduação e pós-graduação - arquivo único em PDF
Os Mestrandos em fase de conclusão do Mestrado devem apresentar, além do histórico de
pós-graduação provisório, os seguintes documentos: (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 na área - arquivo único em PDF
O projeto de pesquisa deve ser apresentado de maneira clara e resumida, ocupando no
máximo 12 páginas digitadas em espaço duplo. O projeto deve compreender: resumo
(máximo 20 linhas); introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental;
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objetivos; plano de trabalho e cronograma de sua execução; material e métodos; forma de
análise dos resultados.
f) Cópia da dissertação de mestrado - arquivo único em PDF
O candidato que ainda não tiver concluído o Mestrado deverá encaminhar a versão
preliminar da dissertação. Caso venha a ser aprovado no processo seletivo, o aluno terá que
depositar, no ato de sua matrícula, a versão definitiva da dissertação ou uma declaração do
orientador indicando a banca e a data de defesa. Caso o aluno pretenda concorrer às bolsas
do programa, a defesa da dissertação de mestrado deverá ocorrer até, no máximo, 28 de
fevereiro de 2023.
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.
Os candidatos pretos, pardos e indígenas poderão optar pelas cotas de ingresso (veja item II, 2
deste Edital). Para isso, devem apresentar uma declaração na qual conste:
(i) identificação do candidato (nome completo e documento de identidade);
(ii) que o candidato se declara preto, pardo ou indígena;
(iii) que o candidato opta pelas cotas de ingresso;
(iv) assinatura do candidato.
Exemplo de declaração:
Eu, José da Silva, RG nº 20202020, declaro ser indígena e opto pela participação no Processo
Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Demografia (Edital PPGD 1/2022) pelo sistema
de cotas.
OBSERVAÇÕES:
A apresentação incompleta da documentação excluirá a candidatura do processo de seleção.
Só serão aceitos arquivos no formato PDF. 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 PDF com o link de compartilhamento criado no Google Drive.
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4. PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO – DOUTORADO
As inscrições para participação no Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Demografia são gratuitas e serão feitas exclusivamente por meio da internet.
A inscrição deverá ser realizada 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 III, 3.a) deste Edital.
2) Sistema de envio de documentos IFCH - Depois, deverá acessar o sistema de envio de
documentos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) em
https://www.ifch.unicamp.br/pos/demografia/56406/496/processo-seletivo, preencher os
dados e enviar exclusivamente os documentos relacionados no item III, 3 deste Edital.
Os documentos deverão ser encaminhados no período entre 08 horas do dia 01 de agosto
de 2022 e 16 horas do dia 07 de outubro de 2022, 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 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 - DOUTORADO
O processo seletivo será realizado em 4 etapas:
1)
2)
3)
4)

Pré-seleção (etapa eliminatória);
Análise da documentação apresentada pelos candidatos (etapa eliminatória);
Prova online de inglês (etapa eliminatória);
Entrevista virtual.

5.1 PRÉ-SELEÇÃO
Essa fase do processo seletivo corresponde à verificação detalhada da documentação enviada,
para a confirmação de que todos os documentos atendem devidamente aos critérios

14

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
NÚCLEO DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA
estabelecidos no item 3 desse edital. A ausência de documentação e/ou não cumprimento com
as especificações exigidas para cada documento implicará na eliminação da candidatura.
Não haverá atribuição de pontuação para essa fase, a divulgação do resultado indicará apenas
se a candidatura foi aprovada ou rejeitada.
5.2. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELOS CANDIDATOS
A análise da documentação apresentada pelos candidatos e candidatas será dividida em duas
partes, com atribuição de notas distintas:
O Projeto de Pesquisa será avaliado de acordo com os seguintes critérios:
●
●
●
●
●

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 Demografia;
Clareza na definição dos objetivos, métodos e resultados esperados;
Fundamentação bibliográfica adequada;
Possibilidade de execução no prazo do Doutorado.

Para essa parte será atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 4,0 (quatro) conforme a apreciação
dos critérios destacados.
O Currículo do candidato será avaliado de acordo com os seguintes critérios:
●
●
●
●

Histórico escolar;
Produção científica;
Participação em eventos;
Outras atividades relevantes para sua área de atuação.

Para essa parte será atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 1,0 (um) conforme a apreciação dos
critérios destacados.
Nesta etapa, caso o candidato não alcance nota igual ou superior a 1 ponto, ele será eliminado.
5.3. Proficiência em Língua Inglesa
A prova de proficiência em Língua Inglesa é obrigatória para todos/as os/as candidatos/as
cursarem o doutorado em Demografia. Excepcionalmente, devido ao contexto da pandemia
por COVID-19, a prova de inglês será realizada de maneira online. A convocação dos/as
candidatos/as com a data e horário para a prova de inglês será publicada no site do
PPGD/Unicamp e um e-mail com orientações para a videoconferência será enviado 48 horas à
data e hora marcada para a prova. Caso não receba o link até este dia e hora, é de
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responsabilidade do/a candidato/a enviar um e-mail para scpgdemo@unicamp.br
informando o não recebimento.
A prova consiste na avaliação da capacidade de ler e compreender a bibliografia relevante. Os
candidatos deverão entrar na sala virtual até 10 minutos antes do início da prova. Em seguida,
no horário marcado, todos os candidatos receberão a prova por e-mail.
A prova terá uma duração máxima de 2(duas) horas e será realizada individualmente.
Durante toda a realização da prova, os candidatos devem ficar com as câmeras ligadas.
Portanto, é de responsabilidade do(a) candidato(a) entrar na sala virtual com um computador
que possua câmera. A não utilização de câmera implicará na eliminação do candidato.
Depois da finalização da prova, o candidato deve sinalizar o término e enviar a prova para o
endereço de e-mail scpgdemo@unicamp.br. Depois de confirmado o recebimento da prova
por e-mail, o candidato poderá sair da sala.
Não serão atribuídas notas à Prova de Proficiência em Língua Inglesa, mas apenas as menções
“Aprovado” ou “Não Aprovado”. O resultado da Prova de Proficiência não incidirá sobre a
classificação final dos candidatos, mas terá caráter eliminatório.
Observação: recomenda-se que todos os candidatos verifiquem antecipadamente as
condições de som e vídeo para garantir a execução integral da prova.
Candidatos/as aprovados/as que já possuem proficiência em língua inglesa podem solicitar
dispensa do exame, apresentando o documento comprobatório original no ato da matrícula.
Serão aceitos certificados válidos internacionalmente que tenham atingido nível
intermediário (B1). Não serão considerados certificados ou declarações de proficiências na
língua inglesa realizadas em outros processos seletivos na Unicamp ou em outras
universidades.
5.4. Entrevistas
Todas as entrevistas serão realizadas por videoconferência, em plataforma definida pela
Coordenação de Pós-Graduação em Demografia. A convocação dos/as candidatos/as com a
data e horário da entrevista será publicada no site do PPGD/Unicamp e um e-mail com
orientações para a videoconferência será enviado 48 horas à data e hora marcada para a
entrevista. Caso não receba este link até este dia e hora, é de responsabilidade do/a
candidato/a enviar um email para scpgdemo@unicamp.br informando o não recebimento.
Nessa fase, a Comissão de Seleção é livre para indagar ao candidato e à candidata questões
relacionadas a: o currículo, o relato sobre a motivação e intenções, o projeto de pesquisa e
questões relevantes da Demografia que se aplicam à pesquisa proposta e que estão na
bibliografia sugerida. A bibliografia sugerida no item 5.4.1 desse edital será utilizada como
referência para as indagações temáticas que podem ser feitas pela Comissão de Seleção. Será
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atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco) pontos ao desempenho do/a candidato/a,
conforme sua capacidade de responder adequadamente às questões levantadas.
Observação: recomenda-se que todos os candidatos verifiquem antecipadamente as
condições de som e vídeo para garantir a execução integral da prova.
5.4.1. Bibliografia Sugerida
BAENINGER, R. Migrações internas no Brasil século 21: evidências empíricas e desafios
conceituais. In: José Marcos Pinto da Cunha (org.) Mobilidades espacial da população:
desafios teóricos e metodológicos para o seu estudo. Campinas: Núcleo de Estudos de
População - Nepo/Unicamp, 2011. (p. 71-93)
CAMPOLINA, Alessandro Gonçalves et al. A transição de saúde e as mudanças na expectativa
de vida saudável da população idosa: possíveis impactos da prevenção de doenças crônicas.
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro , v. 29, n. 6, p. 1217-1229, June 2013 . Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2013000600018&lng=en&nrm=iso.
Acessado em: 23 Jun. 2020. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2013000600018.
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).
CARVALHO, J.; BRITO, F. A demografia brasileira e o declínio da fecundidade no Brasil:
contribuições, equívocos e silêncios. Revista brasileira estudos populacionais, v. 22, n. 2, p.
351-369, 2005.
Disponível
em:
http://www.alapop.org/alap/Serie-E-Investigaciones/N3/SerieEInvestigaciones_N3_ALAP.pdf Acesso em: 23 Jun. 2020.
CAVENAGHI, Suzana; BERQUÓ, S. Perfil socioeconômico e demográfico da fecundidade no
Brasil de 2000 a 2010. Comportamiento reproductivo y fecundidad en América Latina: Una
agenda inconclusa, p. 67-89, 2014.
CHAIMOWICZ, F. Seção 1. Envelhecimento populacional e saúde dos idosos. In: Flávio
Chaimowicz com colaboração de: Eulita Maria Barcelos, Maria Dolores S. Madureira e Marco
Túlio de Freitas Ribeiro. Saúde do idoso. Belo Horizonte: Nescon/UFMG, Coopmed, 2009.
Disponível
em:
https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/96/1/saude%20do%20idoso.pdf. Acesso em:
23 Jun. 2020.
CGEE, Populações e políticas sociais no Brasil: os desafios da transição demográfica e
das migrações internacionais. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2008.
(Páginas 19-62)
LAM, D. How the world survived the population bomb: lessons from 50 years of extraordinary
demographic history. Demography, Chicago, v.48, n.4, 2011.
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Lebrão ML. O envelhecimento no Brasil: aspectos da transição demográfica e epidemiológica.
Saúde Coletiva, 2007;04(17): 135-140. 135.
LIMA, Everton Emanuel Campos de & BRAGA, Fernando Gomes. Da rotatividade migratória à
baixa migração: uma análise dos padrões da mobilidade populacional no Brasil de 1995-2000.
Rev.bras. estud. popul. [online]. 2013, vol.30, n.1, pp. 57-75
LIVI-BACCI, M. (2012). International Migration: a global force, ungoverned. In C. Maldonado
Turra & J. M. P. da Cunha (Eds.), População e desenvolvimento em debate: contribuições
da Associação Brasileira de Estudos Populacionais (Vol. 4), p.51-58. Belo Horizonte: ABEP
MATTHIJS, Koen; HIN, Saskia; KOK, Jan; MATSUO, Hideko (Org.). The future of historical
demography. Upside down and inside out. Leuven: Acco, 2016, 260p. Disponível on line
em:
https://soc.kuleuven.be/ceso/fapos/files/The-future-of-historical-demogrKM_SH_HM_JK.pdf. Acessado em: 23 Jun. 2020.
RAMOS, Luiz Roberto; VERAS, Renato P. and KALACHE, Alexandre. Envelhecimento
populacional: uma realidade brasileira. Rev. Saúde Pública [online]. 1987, vol.21, n.3 [cited
2018-05-16], pp.211-224.
RIOS-NETO, Eduardo Luiz Gonçalves. Questões emergentes na análise demográfica: o caso
brasileiro. Rev. bras. estud. popul., São Paulo, v. 22, n. 2, Dez. 2005.
VALLIN, J.; MESLÉ, F. Convergences and divergences in mortality. A new approach to health
transition. Demographic Research, Special Collection 2, n.2, abr.2004.
6. APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS VAGAS - DOUTORADO
A nota final do Processo Seletivo, para cada candidato, será calculada a partir da somatória
das três (3) notas, 1) Projeto de Pesquisa, 2) Currículo e a 3) Entrevista, atribuídas pela
Comissão de Seleção.
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem notas inais iguais ou superiores
a 6,0 (seis) pontos, sendo classi icados de acordo com suas respectivas notas até o limite de
vagas regulares oferecidas por este edital.
No caso da não realização de matrícula, dos/as candidatos/as aprovados e convocados, nos
dias designados pelo PPGD, a critério da Comissão de Seleção, outros/as candidatos/as
aprovados poderão ser convocados para a realização da matrícula suplementar, seguindo a
ordem de classificação final dos aprovados.
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7. Calendário - DOUTORADO
De 01/08/2022 (a partir das
08h) a 07/10/2022 (até as 16h)

Inscrições on line

14/10/2022 após 16h

Divulgação das Inscrições Homologadas – Resultado da
Etapa de Pré-seleção.

18/10/2022 após 16h

Resultado da apreciação de recursos da Etapa de Préseleção.

26/10/2022 após 16h

Resultado da etapa de análise de projetos e currículos.

31/10/2022 após 16h

Resultado da etapa análise de projetos e currículos
depois da apreciação de recursos. Convocação para
prova online de inglês.

07/11/2022 10h-12h

Prova proficiência em inglês.

16/11/2022

Resultado da prova de inglês.

21/11/2022 após 16h

Resultado da prova de inglês depois de apreciação de
recursos e convocação para as entrevistas

28-29/11/2022

Entrevistas de Doutorado

09/12/2022 após 16h

Resultados das Entrevistas de Doutorado

16/12/2022 após 16h

Resultado das entrevistas e resultado final do processo
seletivo após apreciação dos recursos.
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IV. RESULTADOS - MESTRADO E DOUTORADO
Os resultados serão divulgados, a cada etapa, pela Secretaria e pela Coordenação de PósGraduação no site https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/demografia/56406/496/processoseletivo.
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.
As notas das etapas do processo seletivo somente serão divulgadas em conjunto com o
resultado final.
V. RECURSOS - MESTRADO E DOUTORADO
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.
Os candidatos deverão verificar os dias em que não há expediente no Calendário
Administrativo
da
Unicamp,
disponível
em
https://www.dgrh.unicamp.br/documentos/calendario-administrativo.
O recurso, em arquivo único em PDF, deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico
scpgdemo@unicamp.br, com a indicação “RECURSO – [nome do candidato]” no campo
assunto.
O recurso deverá ser apresentado em documento formal, dirigido à Comissão Avaliadora de
Pós-Graduação em Demografia.
O resultado do recurso será encaminhado ao candidato por meio eletrônico em até 3 (três)
dias úteis, contados do recebimento.
VI. BOLSAS DE ESTUDO - MESTRADO E DOUTORADO
Não estão asseguradas bolsas de estudo a nenhum candidato aprovado no atual processo
seletivo (mestrado e doutorado).
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 alunos matriculados.
As bolsas disponíveis a cada ano letivo serão atribuídas seguindo critérios previamente
definidos pelo Programa de Pós-Graduação em Demografia.

20

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
NÚCLEO DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA
VII. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - MESTRADO E DOUTORADO
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,
por meio de email encaminhado para scpgdemo@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.
VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS - MESTRADO E DOUTORADO
Os casos omissos neste edital serão decididos pela Subcomissão do Programa de PósGraduação em Demografia.

Campinas, setembro/2022.
PROF. DR. ALBERTO AUGUSTO EICHMAN JAKOB
Coordenador 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
https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/demografia
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