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23:59 do dia 13/11 de 2020. O arquivo pdf deverá ser identifi-
cado da seguinte forma: [nome e sobrenome_ensaio_mestrado] 
ou [nome e sobrenome_ensaio_doutorado] ou [nome e sobreno-
me_ensaio_doutorado direto] conforme o caso específico. Não 
serão aceitos arquivos em formato .doc/ docx.

5.8.c. Os temas para os ensaios escritos poderão incluir 
aspectos de teoria, métodos e técnicas arqueológicas e conteú-
dos abrangidos pelas linhas de pesquisa do PPGArq – MAE/USP, 
tendo por base a bibliografia indicada neste Edital, que é distinta 
para candidaturas ao Mestrado e Doutorado/ Doutorado Direto.

5.8.d. Candidaturas ao Mestrado deverão realizar um 
ensaio de até 2000 palavras em fonte Arial, tamanho 11 e 
espaçamento 1,5. Candidaturas ao Doutorado/ Doutorado Direto 
deverão realizar um ensaio de até 3,500 palavras em fonte Arial, 
tamanho 11 e espaçamento 1,5. Em ambos os casos, o ensaio 
escrito só deverá ter a autoria identificada no nome do arquivo, 
nenhuma identificação pessoal deve ser colocada no próprio 
texto de ensaio e a não observância desta determinação impli-
cará na desclassificação da candidatura.

5.8.e. A avaliação de cada um dos temas para ensaio escrito 
será feita por uma comissão composta por três docentes orien-
tadores/as plenos/as do PPGArq – MAE/USP. Cada ensaio será 
corrigido por no mínimo dois membros da comissão de avaliação 
de ensaio e, nos casos em que haja uma reprovação entre as 
duas notas atribuídas, ou ainda discrepância igual ou maior que 
2 pontos entre as notas, o ensaio em questão será corrigido por 
um terceiro membro da Comissão. As notas serão atribuídas em 
escala de zero a 10 considerando-se, para valores inferiores a 10, 
até a primeira casa decimal.

5.8.f. Visando a correção anônima, cada comissão de avalia-
ção receberá os ensaios sem a identificação da autoria, que será 
retirada do nome do arquivo e substituída por um número de 
identificação atribuído pelo Serviço de Pós-graduação.

5.8.g. Os seguintes critérios guiarão a correção dos ensaios:
i. Adequação do texto apresentado ao tema do ensaio;
ii. Demonstração de compreensão da bibliografia indicada e 

que se relaciona ao tema do ensaio;
iii. Capacidade de contextualização teórica e metodológica;
vi. Capacidade de expressão escrita (incluindo ordenamento 

lógico dos argumentos, coesão argumentativa, precisão concei-
tual, clareza e fluência);

v. Demonstração de capacidade de pensamento autônomo, 
crítico e criativo.

5.8.h. É responsabilidade da candidatura obter acesso às 
referências bibliográficas indicadas, que poderão ser solicitadas 
ao Serviço de Biblioteca do MAE através do email: bibmae@
usp.br

5.8.i. Bibliografia indicada para o Mestrado:
ANTONACCIO, C. (2005). Excavating colonization. In: HURST, 

H. & OWEN, H. (Eds.). Ancient colonizations: Analogy, similarity 
and difference. Duckworth, Londres, pp. 97-113.

CARVER, M. (2009). Chapter 5: Site survey. Archaeological 
investigation, London: Routledge, p. 89-112

BINFORD, L (1980) Willow smoke and dog’s tails: Hunter-
-gatherer settlement systems and archaeological site formation. 
American Antiquity 45: 4-20.

DRIESSEN, J. (2009). Daidalos’ designs and Ariadne’s Threa-
ds: Minoan Towns as Places of Interaction. In Owen, S; Preston, 
L. (eds). Inside the city in the Greek world. Studies of urbanism 
from the Bronze Age to the Hellenistic period. University of Cam-
bridge Museum of Classical Archaeology Monograph 1. Oxbow 
Books, Oxford, 41-54.

DYSON, S. (1995) Is there a text in this site?. In: SMALL, D.B. 
(Ed.), Methods in the Mediterranean: Historical archaeological 
views on texts and archaeology. Brill, Leiden, pp. 24-44.

DAVID, A. (2006). Chapter 1: Finding sites. In: BALME, J. & 
PATERSON, A. (Ed). Archaeology in Practice. A Student Guide to 
Archaeological Analyses. Oxford, Blackwell Publishing, pp. 1-34.

DAVID, B e THOMAS, J. (2008). Landscape Archaeology: 
Introduction. Handbook of Landscape Archaeology. Left Coast 
Press, Walnut Creek, pp. 27-43.

LYONS, D. e CASEY, J. It’s a material world: the critical and 
on-going value of ethnoarchaeology in understanding variation, 
change and materiality. World Archaeology, 48(5):609-627. 
2016.

NEVES, E.G. (2011). Archaeological cultures and past identi-
ties in the Pre-Colonial Central Amazon. In: A. Hornborg e J.D. Hill 
(Eds.). Ethnicity in ancient Amazonia. Reconstructing past iden-
tities from archaeology, linguistics, and ethnohistory. University 
Press of Colorado, Boulder, pp.31-56.

POLITIS, G. (2003). The Theoretical Landscape and the 
Methodological Development of Archaeology in Latin America, 
Latin American Antiquity, 14(2): 115- 142.

RAPP Jr, G.; HILL, C.L. (1998). Geoarchaeology: The Earth- 
science approach to archaeological interpretation. London: Yale 
University Press, Chapter 8. Geological mapping, remote sensing 
and surveying, p. 175-197.

SCHIFFER, M. B.; SKIBO, J. (1997) The Explanation of Artifact 
Variability. American Antiquity, 62(1): 27-50.

SHANKS, M. Postprocessual archaeology and after. In: 
BENTLEY, R.A; MASCHNER, H.D.G.; CHIPPINDALE, C. (2008). 
Handbook of Archaeological Theories. Lanham, AltaMira Press, 
pp. 133-144.

WATSON, P.J. Processualism and after. In: BENTLEY, R.A; 
MASCHNER, H.D.G.; CHIPPINDALE, C. (2008). Handbook of 
Archaeological Theories. Lanham, AltaMira Press, pp. 29-38.

WEBSTER, G. S. Culture history: a culture-historical appro-
ach. In: BENTLEY, R.A; MASCHNER, H.D.G.; CHIPPINDALE, C. 
(2008). Handbook of Archaeological Theories. Lanham, AltaMira 
Press, pp. 11-27.

ZEDEN~O, M.N. e BOWSER, B.J. (2009). The archaeology of 
meaningful places. In: B.J. BOWSER e M.N. ZEDEN~O (Eds.). The 
archaeology of meaningful places. Salt Lake City: The University 
of Utah Press, pp. 1-14.

5.8.j. Bibliografia indicada para o DouTORADO e DouTO-
RADO DIRETO:

CARVER, M. (2009). Chapter 11: Chronology. Archaeological 
investigation, London: Routledge, p. 267-296

COLWELL-CHANTHAPHONH, C. (2009). The archaeologist as 
a world citizen. In: MESKELL, L. (Ed.). Cosmopolitan Archaeolo-
gies. Duke University Press, Durham/London, pp.140-165.

DMITRIEV, S. (2009). (Re-)constructing the Roman empire: 
From “imperialism” to “post-colonialism”. A historical approach 
to history and historiography. Annali dela Scuola Normale Supe-
riore di Pisa, 5(1): 123-164.

DRIESSEN, J. (2010). Spirit of place: Minoan houses as major 
actors. In Pullen, D.J. (ed). Political Economies of the Aegean 
Bronze Age: Papers from the Langford Conference. Oxbow 
Books, Oxford, 35-65.

GOLDBERG, P. & SHERWOOD, S. (2006). Deciphering human 
prehistory through the geoarchaeological study of cave sedi-
ments. Evolutionary Anthropology 15: 20-36.

HAMILAKIS, Y. (2016). Decolonial archaeologies: from eth-
noarchaeology to archaeological ethnography. World Archaeo-
logy, 48(5): 678-682.

HISCOCK, P. (2007). Looking the other way. A materialist/ 
technological approach to classifying tools and implements, 
cores and retouched flakes. In: Shannon P. McPherron (ed), Tools 
versus cores? Alternative approaches to stone tool analyses, 
Cambridge Scholars Publishing; Unabridged edition, p. 198-222.

HOLDAWAY, S. (2006) Chapter 5: Absoluting dating. In: 
BALME, J. & PATERSON, A. (Ed). Archaeology in Practice. A 
Student Guide to Archaeological Analyses. Oxford, Blackwell 
Publishing, pp. 117-158

INGOLD, T. The temporality of the landscape. In: T. Ingold. The 
Perception of the Environment. Essays in Livelihood, Dwelling 
and Skill. London/New York: Routledge. 2001

KOSSO, P. (1995). Epistemic independence between textual 
and material evidence. In: SMALL, D.B. (Ed.), Methods in the 

a nota final for inferior a 5, independentemente das demais 
notas obtidas.

5.5. A nota final de cada candidatura no processo seletivo 
será constituída pela média simples das notas finais obtidas nas 
Fases 1, 2 e 3 e será utilizada para fins de classificação.

5.6. As candidaturas aprovadas poderão ser matriculadas 
mediante disponibilidade e concordância de docente permanen-
te ou colaborador/a do PPGArq – MAE/USP para assumir a orien-
tação, considerando o disposto nos itens 9.1 e 9.2 deste Edital. 
Ao término do processo seletivo, as vagas destinadas à AC serão 
preenchidas prioritariamente por candidaturas Optantes que 
tenham sido aprovados com nota final igual ou superior a 7 em 
todas as fases. As vagas de AC restantes serão preenchidas pelas 
candidaturas Não-Optantes. Desse modo, caso uma candidatura 
Optante tenha o mesmo desempenho exigido para aprovação de 
uma candidatura Não-Optante, ela não será computada para as 
vagas destinadas à PAA, as quais serão preenchidas apenas por 
candidaturas Optantes aprovadas com média final no processo 
seletivo entre 5 e 6,9.

5.7. Fase 1 – Avaliação do conjunto Projeto de Pesquisa/ 
Currículo - Eliminatória

5.7.a. A avaliação conjunto Projeto de Pesquisa/ Currículo 
será realizada entre os dias 26 e 30-10-2020.

5.7.b. Cada conjunto Projeto de Pesquisa/ Currículo será 
corrigido por no mínimo dois membros da CPG. Nos casos em 
que haja reprovação por um dos corretores ou ainda discrepân-
cia igual ou maior que 2 pontos entre as notas atribuídas, o con-
junto Projeto de Pesquisa/ Currículo em questão será corrigido 
por um terceiro membro da CPG. As notas serão atribuídas em 
uma escala de zero a 10 considerando-se, para valores inferiores 
a 10, até a primeira casa decimal.

5.7.c. O Projeto de Pesquisa deve compreender os seguintes 
tópicos: 1) Título; 2) Resumo (máximo 20 linhas); 3) Introdução 
(com indicação do problema de pesquisa); 4) Justificativa (com 
a síntese da bibliografia fundamental sendo o referencial teórico 
obrigatório); 5) Objetivos; 6) Materiais e Métodos (indicação do 
material a ser estudado e dos métodos que se pretende utilizar; 
7) Plano de trabalho com cronograma; 8) Referências bibliográ-
ficas. O Projeto de Pesquisa deve ter no máximo 20 páginas, 
incluindo a bibliografia, com espaçamento de 1,5.

5.7.d. Candidaturas ao Mestrado terão seus Currículos e 
Projetos de Pesquisa avaliados da seguinte forma:

i. Análise do Currículo (2,5 pontos): Os itens avaliados serão: 
Histórico Escolar da graduação (1 ponto) e adequação da traje-
tória acadêmica ao desenvolvimento de pesquisa de Mestrado 
em Arqueologia (formação prévia e participação em eventos) 
(1,5 pontos). Na avaliação serão consideradas: notas e médias 
obtidas na graduação; existência de reprovações; realização de 
estágios, disciplinas e cursos extracurriculares na área de Arque-
ologia e áreas afins; participação em eventos científicos na área 
de Arqueologia ou áreas afins com apresentação de trabalho; 
realização de Iniciação Científica; eventuais publicações (incluin-
do trabalhos completos em anais de congressos).

ii. Análise do Projeto de Pesquisa (7,5 pontos): Os itens 
avaliados serão: definição do tema de pesquisa (1,5 pontos); 
justificativa (1,5 pontos); objetivos (1,5 pontos); métodos de 
pesquisa indicados (1,5 pontos); e exequibilidade da pesquisa 
(1,5 pontos). Na avaliação serão considerados: uso adequado da 
linguagem acadêmico-científica; clareza na definição do tema e 
na argumentação da justificativa de pesquisa; pertinência no uso 
do referencial teórico-metodológico proposto; formulação clara 
dos objetivos; indicação clara do material de análise pretendido; 
indicação clara dos métodos de análise pretendidos; adequação 
dos métodos à consecução dos objetivos; dimensionamento 
da pesquisa ao tempo máximo de realização do Mestrado; e 
adequação do plano de trabalho e do cronograma à proposta 
de pesquisa e ao tempo máximo de realização do Mestrado.

5.7.e. Candidaturas ao Doutorado terão seus Currículos e 
Projetos de Pesquisa avaliados da seguinte forma:

i. Análise do Currículo (2,5 pontos): Os itens avaliados serão: 
Histórico Escolar do Mestrado (1 ponto) e adequação da traje-
tória acadêmica ao desenvolvimento de pesquisa de doutorado 
em Arqueologia [formação prévia, publicações e participação 
em eventos científicos] (1,5 pontos). Na avaliação serão consi-
deradas: notas obtidas nas disciplinas de Mestrado; existência 
de reprovações; apresentação de trabalhos em eventos cien-
tíficos internacionais reconhecidos na área de Arqueologia ou 
áreas afins; apresentação de trabalhos em eventos científicos 
nacionais reconhecidos na área de Arqueologia ou áreas afins; 
publicações em periódicos e livros qualificados; coerência entre 
a formação prévia e a pesquisa proposta para um Doutorado 
em Arqueologia.

ii. Análise do Projeto de Pesquisa (7,5 pontos): Os itens 
avaliados serão; definição do problema de pesquisa (1,5 pontos); 
justificativa (1,5 pontos); objetivos (1,5 pontos); métodos de 
pesquisa indicados (1,5 pontos); e exequibilidade da pesquisa 
(1,5 pontos). Na avaliação serão considerados: uso adequado da 
linguagem acadêmico-científica; clareza no enunciado do pro-
blema de pesquisa, hipótese (quando couber) e argumentação 
da justificativa de pesquisa; originalidade da proposta de pes-
quisa; domínio e pertinência do referencial teórico-metodológico 
proposto; formulação clara dos objetivos; indicação clara do 
material de análise pretendido; indicação clara dos métodos de 
análise pretendidos; adequação dos métodos à consecução dos 
objetivos; dimensionamento da pesquisa ao tempo máximo de 
realização do Doutorado; adequação do plano de trabalho e 
do cronograma à proposta de pesquisa e ao tempo máximo de 
realização do Doutorado.

5.7.f. Candidaturas ao Doutorado Direto terão seus Currícu-
los e Projetos de Pesquisa avaliados da seguinte forma:

i. Análise do Currículo (3 pontos): Os itens avaliados serão: 
Histórico Escolar da graduação (1 ponto) e adequação da traje-
tória acadêmica ao desenvolvimento de pesquisa de Doutorado 
em Arqueologia [formação prévia, publicações e participação 
em eventos] (2 pontos). Na avaliação serão consideradas: notas 
e médias obtidas na graduação; existência de reprovações; 
apresentação de trabalhos em eventos científicos internacionais 
reconhecidos na área de Arqueologia ou áreas afins; apresen-
tação de trabalhos em eventos científicos nacionais reconhe-
cidos na área de Arqueologia ou áreas afins; publicações em 
periódicos e livros qualificados; existência de coerência entre 
a formação prévia e a pesquisa proposta para um Doutorado 
em Arqueologia.

ii. Análise do projeto de pesquisa (7 pontos): Os itens ava-
liados serão; definição do problema de pesquisa (1,5 pontos); 
justificativa (1,5 pontos); objetivos (1,5 pontos); métodos de 
pesquisa indicados (1,5 pontos); e exequibilidade da pesquisa 
(1,5 pontos). Na avaliação serão considerados: uso adequado 
da linguagem acadêmico-científica; clareza no enunciado do 
problema de pesquisa, hipótese (quando couber) e na argumen-
tação da justificativa de pesquisa; originalidade da proposta de 
pesquisa; domínio e pertinência do referencial teórico-metodo-
lógico proposto; formulação clara dos objetivos; indicação clara 
do material de análise pretendido; indicação clara dos métodos 
de análise pretendidos; adequação dos métodos à consecução 
dos objetivos; dimensionamento da pesquisa ao tempo máximo 
de realização do Doutorado; adequação do plano de trabalho e 
do cronograma à proposta de pesquisa e ao tempo máximo de 
realização do Doutorado.

5.8. Fase 2 – Ensaio escrito - Eliminatória
5.8.a. A divulgação dos 5 temas para realização do ensaio 

escrito será realizada juntamente com a divulgação pós-recursal 
do resultado da Fase 1. A cada candidatura aprovada na Fase 1 
será atribuída, por sorteio, um tema para realização do ensaio 
escrito (o mesmo tema poderá ser atribuído a mais de uma 
candidatura). O sorteio será feito pela CPG com a função “=ALE-
ATÓRIOENTRE(1;5)” da planilha Excell.

5.8.b. O ensaio escrito deverá ser enviado para o email sele-
tivo.ppgarq.mae@usp.br entre as 00h do dia 12/11 de 2020 e as 

declaração da instituição de ensino superior (IES) de origem 
(em papel timbrado, devidamente carimbado pela secretaria 
acadêmica ou equivalente e assinado pela coordenação de 
curso ou equivalente) de que o curso deverá ser concluído até 
01-02-2021. No caso de graduação realizada no exterior cujo 
diploma esteja em língua diversa do português, inglês, francês, 
italiano ou espanhol deverá ser apresentada também a tradução 
juramentada do Diploma;

V. Histórico Escolar da Graduação. No caso de graduação 
realizada no exterior cujo Histórico esteja em língua diversa 
do português, inglês, francês, italiano ou espanhol deverá ser 
apresentada também a tradução juramentada;

VI. Documento de Autodeclaração para Candidaturas 
Optantes Pretas/Pardas (Anexo 1 ou http://sites.usp.br/ppgarq-
mae/formularios/), ou documento de Declaração para Candida-
turas Não-Optantes (Anexo 2 ou http://sites.usp.br/ppgarqmae/
formularios/), conforme o caso, preenchido, datado e assinado;

VII. Documento de Autodeclaração de Pessoa com Defici-
ência (Anexo 3 ou http://sites.usp.br/ppgarqmae/formularios/), 
caso se aplique, preenchido, datado e assinado;

VIII. Documento de Declaração de ciência e concordância 
com as regras estabelecidas no Edital de Seleção para ingresso 
no PPGArq – MAE/USP (Anexo 5 ou http://sites.usp.br/ppgarq-
mae/formularios/), preenchido, datado e assinado;

IX. Currículo Lattes atualizado, para candidaturas brasilei-
ras, ou Currículo Vitae, para candidaturas estrangeiras (neste 
caso o CV pode ser em inglês ou espanhol).

X. Projeto de Pesquisa (ver formato em Item 5.7.c. deste 
Edital). Para candidaturas estrangeiras, o Projeto de Pesquisa 
poderá ser apresentado em inglês ou espanhol. Atenção: No 
projeto não poderá constar o nome do/a docente pretendido 
para orientação;

XI. Para candidaturas cujos projetos incluam a análise de 
acervos arqueológicos/etnológicos sob guarda de instituições 
que não o MAE/USP: carta de anuência da instituição de guarda 
do material arqueológico/etnológico a ser pesquisado, segundo 
modelo disponível no Anexo 6 e no site http://sites.usp.br/ppgar-
qmae/formularios/, em papel timbrado e assinado pela pessoa 
responsável pelas autorizações de pesquisa na instituição;

XII. Para candidaturas cujos projetos incluam a análise de 
acervos arqueológicos/etnológicos sob guarda do MAE/USP: for-
mulário de cadastramento de pesquisa em acervos do MAE/USP 
disponível no site http://sites.usp.br/ppgarqmae/formularios/), 
preenchido, datado e assinado.

XIII. Candidaturas para Doutorado deverão apresentar, além 
dos documentos acima listados, os seguintes documentos:

i. Diploma de Mestrado ou ata de defesa homologada. 
É obrigatório constar do verso do diploma a Portaria de Cre-
denciamento do Programa na Capes. Caso a pessoa ainda 
esteja cursando o Mestrado, deverá comprovar, por meio de 
documento oficial da IES, que sua defesa poderá ocorrer até 
o dia 01-02-2021. No caso de Mestrado realizado no exterior 
cujos documentos comprobatórios estejam em língua diversa 
do português, inglês, francês, italiano ou espanhol deverá ser 
apresentada também a tradução juramentada do Diploma;

ii. Histórico escolar do Mestrado. No caso de Mestrado 
realizado no exterior cujo Histórico esteja em língua diversa do 
português, inglês, francês, italiano ou espanhol deverá ser apre-
sentada também a tradução juramentada do Histórico escolar;

iii. Para candidaturas com título de Mestre obtido no 
exterior: cópia da dissertação e uma carta de solicitação de equi-
valência de título (segundo modelo do Anexo 7). Estas candida-
turas concorrerão sob as regras de avaliação da seleção para o 
Doutorado e, caso sejam aprovadas, mas seu título de Mestre 
não seja reconhecido como equivalente ao da USP, serão matri-
culados no Doutorado Direto, ficando sujeitas a suas regras.

4. Da Compreensão em Língua Estrangeira
4.1. Todas as candidaturas deverão comprovar a compre-

ensão do inglês até a primeira matrícula, como o disposto no 
Item 4.6 deste Edital.

4.2. As candidaturas para Doutorado ou Doutorado Direto 
deverão comprovar também a compreensão do espanhol, ou 
francês ou italiano até a primeira matrícula, como o disposto no 
Item 4.6 deste Edital.

4.3. Candidaturas para Doutorado que sejam egressos do 
curso de Mestrado do PPGArq – MAE/USP terão a compreensão 
do inglês demonstrada no Mestrado automaticamente validada 
para o Doutorado e ficam dispensadas da comprovação da 
proficiência nessa língua.

4.4. Candidaturas estrangeiras que tenham inglês, espanhol 
ou francês como língua materna poderão ser dispensadas 
do certificado de proficiência na sua própria língua mediante 
solicitação à CPG, através de carta enviada junto com a docu-
mentação de inscrição (modelo de carta disponível no Anexo 8 
ou no site http://sites.usp.br/ppgarqmae/formularios/). A solici-
tação será avaliada pela CPG e, caso aprovada, a CPG emitirá 
uma declaração de dispensa de comprovação de proficiência na 
língua materna. A CPG poderá solicitar uma entrevista com a 
pessoa antes de decidir se dará a dispensa.

4.5. Candidaturas que não apresentarem até a primeira 
matrícula a devida comprovação de compreensão nas línguas 
estrangeiras solicitadas pelo PPGArq – MAE/USP, nos termos 
do Item 4.6 deste Edital, não serão matriculadas e perderão a 
vaga, que poderá ser preenchida por candidatura aprovada, mas 
não classificada.

4.6. Para a comprovação da compreensão nas línguas 
exigidas pelo PPGArq – MAE/USP para matrícula no Mestrado, 
Doutorado ou Doutorado Direto, serão aceitos:

I. Certificados de proficiência aceitos pelo PPGArq – MAE/
USP (ver lista de certificados aceitos nos itens 11.1 e 11.2);

II. Histórico escolar do curso de Mestrado no qual conste 
explicitamente a aprovação em exame de proficiência para a 
língua que se deseja comprovar;

III. Declaração emitida pelo Programa de pós-graduação 
no qual se defendeu o Mestrado, com carimbo da secretaria 
do Programa e assinatura da coordenação, da aprovação em 
exame de proficiência no Mestrado. Deve ser explicitamente 
mencionada na declaração a língua na qual o exame de profi-
ciência foi realizado;

IV. Declaração de dispensa de apresentação de comprovan-
te de proficiência em sua língua materna (inglês, espanhol ou 
francês) emitida pela CPG.

5. Da Seleção
5.1. O processo seletivo será implementado por membros 

docentes titulares e suplentes da Comissão de Pós-graduação 
(CPG), sob supervisão da sua presidente. Membros da CPG ava-
liarão os projetos de pesquisa e os currículos das candidaturas, 
e indicarão docentes para as comissões de correção de ensaios 
e de entrevista.

5.2. O processo seletivo inclui 3 fases subsequentes obriga-
tórias para todas as candidaturas e todas eliminatórias [Fases 
1, 2 e 3].

5.3. A Fase 1 é constituída pela avaliação do conjunto Pro-
jeto de Pesquisa/ Currículo, não havendo nessa fase interação 
entre as candidaturas e a comissão de avaliação. A Fase 2 é 
constituída pela avaliação de um ensaio escrito, não havendo 
nessa fase interação entre as candidaturas e a comissão de 
avaliação de ensaios. A Fase 3 é constituída por uma entrevista 
através de ferramenta de reunião virtual.

5.4. Candidaturas não-Optantes serão reprovadas se em 
qualquer uma das fases obrigatórias do processo seletivo a nota 
final for inferior a 7. Candidaturas Optantes serão reprovadas 
se em qualquer uma das fases obrigatórias do processo seletivo 
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 MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA

 Comunicado
Pós-Graduação em Arqueologia - Processo Seletivo 2020
Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto
Alunos/as regulares - vagas de ampla concorrência e para 

Política de Ação Afirmativa para pessoas pretas/pardas
Museu de Arqueologia e Etnologia (PPGArq – MAE/USP)
A Comissão de Pós-graduação (CPG) do Museu de Arque-

ologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE/USP) 
estabelece as normas de seleção para ingresso no Programa 
de Pós-graduação em Arqueologia (PPGArq – MAE/USP) e 
torna público que as inscrições no processo seletivo para pre-
enchimento de vagas de Ampla Concorrência (AC) e de vagas 
disponibilizadas em Política de Ação Afirmativa (PAA) estarão 
abertas de 13 a 16-10-2020.

A Política de Ação Afirmativa (PAA) implementada neste 
edital destina-se a candidaturas autodeclaradas pretas/pardas 
com nacionalidade brasileira ou, se estrangeira, com visto 
permanente de residente no Brasil já no momento da inscrição.

Haverá processo seletivo destinado especificamente a can-
didaturas indígenas, o qual será regido por Edital específico, com 
calendário próprio, a ser oportunamente publicado.

1. Da Candidatura
1.1. É condição para ingresso no PPGArq – MAE/USP ter 

concluído um curso de graduação plena.
1.2. Poderão candidatar-se à seleção para Mestrado pes-

soas que tenham concluído um curso de graduação plena, 
em qualquer área do conhecimento, obtido em instituições 
nacionais ou estrangeiras. Candidaturas com provável titulação 
até 01-02-2021 poderão participar do processo seletivo, mas 
deverão apresentar a documentação exigida no ato da matrí-
cula. Caso a documentação exigida não seja entregue, o aluno 
não será matriculado.

1.3. Poderão candidatar-se à seleção para Doutorado, 
pessoas portadoras do título de Mestre, em qualquer área do 
conhecimento, obtido em instituições nacionais ou estrangeiras. 
Para títulos de Mestre obtidos no exterior, deverá ser feita a soli-
citação de equivalência do título no ato da inscrição. Candida-
turas com provável titulação até 01-02-2021 poderão participar 
do processo seletivo, mas deverão apresentar a documentação 
exigida no ato da matrícula. Caso a documentação exigida não 
seja entregue, o aluno não será matriculado.

1.4. Poderão candidatar-se à seleção para Doutorado Direto, 
pessoas portadoras do diploma de graduação plena em qualquer 
área do conhecimento, obtido em instituições nacionais ou 
estrangeiras, que não possuam título de Mestre. Candidaturas 
com provável titulação até 01-02-2021 poderão participar do 
processo seletivo, mas deverão apresentar a documentação 
exigida no ato da matrícula. Caso a documentação exigida não 
seja entregue, o aluno não será matriculado.

1.5. Candidaturas para o processo seletivo sob as regras 
de Política de Ação Afirmativa (PAA) do PPGArq – MAE/USP 
deverão obrigatoriamente apresentar a Autodeclaração para 
Candidaturas Optantes Pretas/Pardas no ato da inscrição e rece-
berão doravante a designação de Optantes. A autodeclaração 
está disponível no Anexo 1 deste Edital e no site http://sites.usp.
br/ppgarqmae/formularios/.

1.6. Candidaturas não autodeclaradas como Optantes 
no ato da inscrição participarão segundo as regras de Ampla 
Concorrência (AC) e receberão doravante a designação de não-
-Optantes. Deverão obrigatoriamente apresentar a Autodecla-
ração para Candidaturas Não-Optantes, disponível no Anexo 2 
deste Edital e no site http://sites.usp.br/ppgarqmae/formularios/.

1.7. Pessoas com deficiência, tanto Optantes como não-
-Optantes, podem assim se autodeclarar no momento da ins-
crição, devendo obrigatoriamente apresentar a Autodeclaração 
de Pessoa com Deficiência, disponível no Anexo 3 deste Edital 
e no site http://sites.usp.br/ppgarqmae/formularios/. Devem ser 
especificados os recursos especiais de que necessitam para a 
realização das provas de conhecimento e de compreensão em 
língua(s) estrangeira(s);

I . Pessoas com deficiência participarão do concurso em 
igualdade de condições com as demais candidaturas, Optantes 
ou não-Optantes, segundo o caso específico no qual se incluem, 
no que se refere a: conteúdo das provas; avaliação; critérios de 
aprovação; nota mínima exigida; horário e local de aplicação das 
provas. Suas provas serão adaptadas respeitando as particulari-
dades da pessoa e os recursos do MAE/USP.

2. Das Vagas
2.1. Serão disponibilizadas 20 vagas para ingresso no Mes-

trado e 20 vagas para ingresso no Doutorado/Doutorado Direto, 
sem obrigação de preenchimento de todas as vagas. Destas, 
serão reservadas 4 vagas de Mestrado e 4 vagas de Doutorado 
para candidaturas Optantes, sem obrigação de preenchimento 
de todas as vagas, sendo as demais vagas destinadas à AC.

2.2. Vagas de AC serão alocadas prioritariamente para 
candidaturas Optantes aprovadas no Processo Seletivo com nota 
final igual ou superior a 7 em todas as fases.

2.3. Caso as vagas reservadas para candidaturas Optantes 
não sejam totalmente preenchidas em um dos níveis (Mestrado 
ou Doutorado/ Doutorado Direto), a(s) vaga(s) remanescente(s) 
será(ão) transferida(s) para o outro nível. Caso ainda assim 
a totalidade de vagas reservadas para candidaturas Optan-
tes não seja preenchida, a(s) vaga(s) remanescentes será(ão) 
disponibilizada(s) para candidaturas não-Optantes aprovadas.

2.4. Ao final do processo seletivo, caso haja vagas de AC 
não preenchidas em um dos níveis, elas poderão ser transpos-
tas para o outro nível e destinadas à eventuais candidaturas 
aprovadas, mas classificadas a partir da décima quinta posição.

3. Das Inscrições
3.1. As inscrições estarão abertas entre 13 e 16-10-2020. 

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo email seletivo.
ppgarq.mae@usp.br, entre as 00h do dia 13-10-2020 e as 23h59 
do dia 16-10-2020.

3.2. No ato da inscrição deve ser indicado qual docente 
pretende-se na orientação a partir da lista de docentes com 
credenciamento no PPGArq – MAE/USP e que possuam vagas 
disponíveis, conforme Anexo 4 deste Edital. Tal indicação é 
apenas uma sugestão, podendo a pessoa indicada para orien-
tação não aceitar a indicação e cabendo à CPG a aprovação/
confirmação da orientação.

3.3. Para inscrição deve ser enviado um arquivo PDF com 
toda a documentação obrigatória listada no Item 3.4 seguindo 
a mesma ordem que aparece neste Edital e, se couber, a carta 
mencionada no Item 4.4. O arquivo único deverá ser nomeado 
com o nome completo da pessoa: nome_último sobrenome. 
Além do arquivo único, deverá ser enviado um segundo arquivo 
pdf somente com cópia do Currículo Lattes/ Curriculum Vitae e 
Projeto de pesquisa. Este segundo arquivo deverá ser nomeado: 
nome_último sobrenome_CV-projeto. Não serão aceitas inscri-
ções com documentação incompleta ou em formato .doc/ docx.

3.4. Documentos obrigatórios para a inscrição:
I. Requerimento de Inscrição para o processo seletivo 

(obtido no site http://sites.usp.br/ppgarqmae/formularios/) devi-
damente preenchido, datado e assinado. A indicação de qual 
docente se pretende para orientação deverá ser feita apenas 
neste formulário;

II. Para candidaturas brasileiras: RG e CPF (Não será aceita 
CNH ou documento similar);

III. Para candidaturas estrangeiras: Passaporte, RNM ou 
RNE;

IV. Diploma de Graduação Plena ou, Certificado de Con-
clusão do Curso Superior, com data de colação de Grau, ou 


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2020-07-21T01:05:26-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




