UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL

E D I T A L nº. 01/2012
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna
público o presente edital para Seleção de alunos para os Cursos de Mestrado – ano letivo de
2013.
1. DAS VAGAS
Serão ofertadas 15 vagas para o curso de mestrado em Antropologia Social (sendo uma
vaga reservada para funcionário da UFRN, desde que devidamente aprovado na seleção).
2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES:
As inscrições serão realizadas no período de 17 de setembro a 19 de outubro, na secretaria
do PPGAS.
2.1. Procedimentos de Inscrição:
a) Os candidatos deverão realizar inscrição on line na página eletrônica do Sistema Integrado de
Gestão
de
Atividades
Acadêmicas
–
SIGAA
(http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S)
e
encaminhar para a secretaria do programa toda a documentação comprobatória posteriormente,
respeitando o período de inscrições.
b) A documentação relativa ao ato da inscrição (conforme item 3) deverá ser entregue pelo(a)
candidato(a) diretamente na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social
(Sala 921, 1º andar, CCHLA – UFRN), das 08h às 12h e das 14h às 17h. A documentação exigida
também poderá ser encaminhada via postal expressa. O prazo final para postagem será o último dia
de inscrição acima apontado.
c) Com exceção de candidatos dos estados do RN, PB, CE e PE, os demais inscritos poderão
realizar a prova escrita de conhecimentos antropológicos em seus estados se contarem com
Programas de Pós-Graduação em Antropologia ou Ciências Sociais, considerando formalização
prévia do candidato com o Programa onde as provas serão realizadas. Caberá ao candidato entrar
em contato com o PPGAS/UFRN para efetivar os demais encaminhamentos e caberá ao programa
de origem acompanhar a realização do exame pelo candidato.

Endereço para o envio da documentação:
UFRN - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes – CCHLA (Azulão)

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social
Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova - Prédio do CCHLA, sala 921
Campus Universitário, Lagoa Nova, CEP 59.072-970 - Natal/RN
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Telefone: (84) 3342-2242
E-mail: ppgas@cchla.ufrn.br
Site: http://www.posgraduacao.ufrn.br//ppgas
2.2. A inscrição é gratuita.
3. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
a) Formulário de Inscrição encaminhado eletronicamente;
b) Fotocópia de Diploma de Curso Superior ou Declaração de Conclusão;
c) Cópia do Histórico Escolar de Graduação;
d) Currículo Lattes;
e) Anteprojeto de pesquisa (três vias);
ATENÇÃO: sugestões para elaboração do Anteprojeto de Pesquisa estão disponíveis na
página do PPGAS. http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf
f) Carteira de Identidade ou passaporte, se for estrangeiro (fotocópia);
g) CPF (fotocópia);
h) 01 foto 3x4 recente;
i) Documento atestando a Proficiência em uma língua estrangeira (inglês ou francês) de instituição
de ensino reconhecida pelo MEC ou compromisso assinado de se submeter a exame de proficiencia
aplicado pela COMPERVE. Sendo que o prazo de entrega do referido documento será o final do
primeiro semestre do ano de entrada no curso.

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A seleção será composta pelas seguintes etapas:
4.1. Prova escrita de caráter eliminatório – Nota mínima para aprovação: 7,0 (sete);
4.2. Análise e discussão do projeto de pesquisa e do currículo, de caráter eliminatório.

5. PROFICIENCIA EM LINGUA ESTRANGEIRA
5.1 O exame de proficiência em língua estrangeira deverá ser realizado até o final do
primeiro semestre do ano do curso;
5.2 O exame de proficiência em língua estrangeira será aplicado pela Comissão Permanente do
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Vestibular (COMPERVE), três vezes ao ano, mediante pagamento de taxa.

ATENÇÃO: O aluno que não apresentar o documento atestanto a proficiência em língua
estrangeira no ingresso no PPGAS deverá obrigatoriamente entregá-lo no ato da matrícula do
segundo semestre. Caso contrário, será automaticamente desligado do programa.

6. CALENDÁRIO DA SELEÇÃO 2013
INSCRICAO: 17 de setembro a 19 de outubro de 2012
PROVA ESCRITA: 05 de novembro de 2012 - das 08:00 às 12:00.
ATENÇÃO: Trazer apenas canetas esferográficas (não serão corrigidas provas escritas a
lápis). Não é permitido o uso de qualquer aparelho eletro-eletrônico nem consulta à
material bibliográfico ou anotações pessoais durante a realização da prova.
RESULTADO DA PROVA ESCRITA: Dia 7 de novembro de 2012 às 18:00, publicado
no mural do PPGAS (em frente à secretaria do curso, no CCHLA) e no site do Programa http://www.posgraduacao.ufrn.br//ppgas.
ARGÜIÇÃO DO ANTE-PROJETO: 8 e 9 de novembro de 2012.
RESULTADO FINAL: 19 de novembro, às 18h, divulgado no mural do PPGAS e no site
do Programa - http://www.posgraduacao.ufrn.br//ppgas.
ATENÇÃO: Para efeito de classificação final, será considerada a média entre a nota da
prova escrita de conhecimento antropológico e a argüição do anteprojeto de pesquisa.
7. INÍCIO DO CURSO: Março de 2013
8. BIBLIOGRAFIA INDICADA PARA A PROVA ESCRITA:
MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental. SP: Abril Cultural, 1984.
BARTH, Fredrik. “A análise da cultura nas sociedades complexas”. Em: O guru e o
iniciador e outras variações antropológicas. RJ: Contra Capa, 2000.
DUMONT, Louis. "Gênese, I. Do indivíduo-fora-do-mundo ao indivíduo-no-mundo". Em:
O Individualismo. Uma perspectiva antropológica da ideologia moderna. RJ: Rocco, 1985.
GEERTZ, Clifford. “Do ponto de vista dos nativos: a natureza do entendimento
antropológico”. Em: O Saber Local: Novos Ensaios em Antropologia Interpretativa.
Petrópolis: Vozes, 1997.
HALL, Stuart. “A questão multicultural”. Em: Da Diáspora. Identidades e Mediações
Culturais. MG: UFMG, 2011.
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ORTNER, Sherry. “Uma atualização da teoria da prática”. Em: Grossi, M. P. & Eckert, C.
& Fry, P. (orgs.) Conferências e Diálogos: saberes e práticas antropológicas. Blumenau:
Nova Letra, 2007. [http://www.abant.org.br/conteudo/livros/ConferenciaseDialogos.pdf]
COMAROFF, Jean & COMAROFF, John. “Etnografia e Imaginação histórica”. Revista
Proa,
n°02,
vol.01,
2010.
[http://www.ifch.unicamp.br/proa/TraducoesII/pdfs/comaroff.pdf]
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