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 Universidade Federal de Pelotas 

Instituto de Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural 

 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES AO EDITAL PARA EXAME DE SELEÇÃO 

AO MESTRADO 
INGRESSO EM 2018 

 

O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEMÓRIA SOCIAL E PATRIMÔNIO 

CULTURAL da Universidade Federal de Pelotas vem por meio deste apresentar 

informações preliminares ao Edital de Seleção ao curso de Mestrado, ingresso 

em 2018. O Edital com todas as informações detalhadas, formas de ingresso, 

documentos, políticas de inclusão, etc., estará disponível no site do PPGMP 

http://wp.ufpel.edu.br/ppgmp/ a partir do mês de setembro do corrente ano. 

 

1. INSCRIÇÃO 

As inscrições ao Exame de Seleção para ingresso em 2018 no Curso de Mestrado 

do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da 

UFPel serão abertas em Edital que será publicado no site do PPGMP em 

setembro do corrente ano. Informações  gisele.quevedo.ppgmspc@gmail.com 

ou memoriaepatrimonio@ufpel.edu.br 

1.1. Poderão inscrever-se como candidatos/as brasileiros/as com título de 

Graduação obtido em curso recomendado pela CAPES. Os candidatos/as 

estrangeiros/as devem provar ser portadores/as de títulos similares ao de 

Graduação no Brasil, obtidos por Universidades oficialmente reconhecidas em 

seus países. Em ambos os casos é condição de inscrição o fato de o projeto 

apresentado inserir-se na área de concentração em uma das quatro linhas de 

pesquisa do Programa.  

 

http://wp.ufpel.edu.br/ppgmp/
mailto:gisele.quevedo.ppgmspc@gmail.com
mailto:memoriaepatrimonio@ufpel.edu.br
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1.2. É obrigatório o preenchimento do Requerimento de Inscrição que será 

disponibilizado em setembro na página do curso (www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp. 

O Requerimento de Inscrição deverá ser acompanhado dos seguintes 

documentos: 

a) Fotocópia do Diploma de Graduação ou Atestado de conclusão de curso e 

fotocópia do certificado ou diploma de Graduação ou similar estrangeiro com 

devida prova de reconhecimento estatal da universidade em questão; 

b) Curriculum Vitae (CV Lattes/CNPq para brasileiros e similar para estrangeiros) 

documentado e escrito em um dos seguintes idiomas: português, espanhol ou 

inglês; 

c) Fotocópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

d) Fotocópias da Carteira de Identidade, CPF, do Título de Eleitor, do Certificado 

de Reservista (para homens) e da Certidão de Casamento ou nascimento, e, para 

candidatos/as estrangeiros/as, documentos públicos de seus países que atestem 

identificação/nacionalidade e regularidade civil, além de cópia do passaporte. 

e) Uma fotografia 3x4  

f) Projeto de dissertação, com inserção em uma das linhas de pesquisa do Curso 

e preferencialmente dentro dos grandes temas que estão sendo trabalhados 

pelos docentes, cuja listagem segue ao final dessas Informações Preliminares. O 

projeto poderá ser em idiomas português, espanhol ou inglês e deverá conter:  

a) Página de identificação do projeto; 

b) Objeto de pesquisa, Justificativa, revisão teórica: até 10 páginas 

c) Fontes: até 02 páginas 

d) Metodologia a ser empregada: até 02 páginas 

e) Referências bibliográficas de relevância para a pesquisa; 

 

g) Comprovante de pagamento de uma taxa de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta 

Reais), que deve ser feito por GRU, através do 

http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp
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link  http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp e 

segundo os dados abaixo indicados: 

Unidade Gestora (UG): 154047 

Gestão: 15264 

Código de Recolhimento: 28911-6 

1.3. Os/as candidatos/as que não puderem comparecer pessoalmente à 

Secretaria do Programa poderão se inscrever enviando toda a documentação e 

o requerimento de inscrição via Correio (Sedex), desde que seja respeitada a 

data limite de postagem a ser divulgada no Cronograma da seleção em 

setembro do corrente ano. Os candidatos/as estrangeiros/as poderão valer-se 

dos serviços postais de seus países, respeitando-se a data limite de postagem a 

ser divulgada no Edital. 

1.4. Nenhum/a candidato/a poderá participar de qualquer etapa do processo de 

seleção se houver pendência sobre a documentação requerida para a inscrição. 

1.5. Os/as candidatos/as que porventura pleitearem isenção da taxa de matrícula 

deverão encaminhar ao Colegiado do PPGMP, no ato da inscrição, um 

requerimento documentado. O Colegiado do PPGMP tramitará o requerimento 

aos órgãos competentes da UFPel, conforme postulado no Decreto nº 6.593 de 

2 de outubro de 2008. 

2. DA SELEÇÃO 

O Exame de Seleção ao Programa será realizado por uma Comissão de 

Avaliação, eleita pelo colegiado do PPGMP, e contemplará: 

2.1. A primeira etapa, de caráter eliminatório, consistirá na apreciação pela 

comissão do Projeto de Pesquisa, sendo que a média para aprovação nesta 

primeira etapa deve ser > 7,0.  

2.2. A segunda etapa, de caráter eliminatório, será realizada em data posterior à 

publicação do resultado da primeira etapa, em data, local e horário a ser 

divulgado pela Coordenação do Programa no site www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
http://www.ufpel.edu.br/ich/ppgmp
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e constará de PROVA ORAL sobre os pontos abaixo listados. A prova oral 

constará de  explanação pelo candidato de dois  pontos a serem sorteados no 

momento da prova e sobre os quais será formulada uma pergunta, tendo como 

base a bibliografia de referência, podendo o candidato utilizar-se também de 

outras bibliografias que considerar pertinente. 

O candidato disporá de até 15 minutos para responder, sendo que poderá 

utilizar os 5 minutos iniciais para o preparo da resposta, com consulta aos 

materiais. 

A bibliografia apresentada neste edital é de leitura obrigatória. O(a) candidato(a) 

poderá valer-se também de outras referencias bibliográficas conforme entender 

necessário. Os títulos sugeridos são artigos digitais e obras de referencia, 

cabendo ao(à) candidato(a) providencia-los. 

A  PROVA ORAL será realizada  pelo/a candidato/a, perante a Comissão 

Avaliadora. Essa defesa poderá ser feita via sistema SKYPE, mas, apenas, para o 

caso de candidatos/as estrangeiros/as ou residentes em outros Estados da 

Federação brasileira, que não o Rio Grande do Sul. A nota nessa etapa da 

avaliação deverá ser, também, > 7,0.  

 

 

Pontos para a Prova Oral (Mestrado): 

1-Patrimônio, discussão conceitual 

CHOAY, Françoise. A Alegoria do Patrimônio. São Paulo, EDUNESP, 2006, caps. 

III,IV, V. 

POULOT, Dominique. A razão patrimonial na Europa do século XVIII ao XXI.  

Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Brasília, n.34, 2012. 

PRATS, Llorenç. El concepto de patrimonio cultural. Politica y Sociedad, v.27, 

1983. 

 

2-Patrimônio, museus e legislação 

ALVES, Elder Patrick Maia. Diversidade cultural, patrimônio cultural material e 

cultura popular: a Unesco e a construção de um universalismo global. Sociedade 

e Estado,  vol.25, n.3, 2010. 
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CHAGAS, Mário. Memória política e política da memória. In: ABREU, Regina; 

CHAGAS, Mário. (orgs.). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. 2.ed. 

Rio de Janeiro: Lamparina, 2009. 

CORÁ, Maria Amelia J. Políticas públicas culturais no Brasil: dos patrimônios 

materiais aos imateriais. Revista de Administração Pública, n.48, 2014. 

 

3-Memória , memória coletiva, metamemória 

CANDAU, Joel. Memória e Identidade. São Paulo, Contexto, 2011. 

FRANÇOIS, ETIENNE. As novas relaço̧es entre memo̧ria e Histo̧ria apo̧s a 

queda do Muro de Berlim. Memória em Rede, v.2, n.2, 2010. 

 

4-Patrimônio: entre o material e o imaterial    

INGOLD, Tim. Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num 

mundo de materiais. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 18, n. 37, p. 

25-44, jan./jun. 2012 

HOBSBAWM, Eric. Introdução: A Invenção das Tradições. In: HOBSBAWM, Eric.;  

RANGER, Terence. (orgs.). A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1997. 

AREVALO, Javier Marcos. El património como representación colectiva. La 

intangibilidade de los benes culturales. Gazeta de Antropología. N.26, vol.1, 2010. 

 

2.3 A terceira etapa consistirá na análise e avaliação do Curriculum Vitae 

segundo o modelo LATTES ou similar, no caso de estrangeiros e será de caráter 

classificatório. 

 

3. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A Comissão de Avaliação levará em consideração: 

 

3.1. DA PONTUAÇÃO: 

a) Na análise do Projeto: Clareza, definição e ineditismo na caracterização do 

problema (até 2 pontos); viabilidade e relevância dos objetivos e metas (até 2 
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pontos); suficiência da metodologia e adequação dos resultados esperados 

quanto à proposta do trabalho (até 2 pontos); qualidade da revisão da literatura, 

do arrolamento de fontes e das referências apresentadas (até 2 pontos); 

qualidade do texto quanto aos aspectos de correção da escrita (até 2 pontos). O 

somatório final de todos os itens será no máximo de 10 pontos. 

b) Na Prova oral: Desenvolvimento do conteúdo proposto na questão, domínio 

do conteúdo, apresentação de referencial teórico adequado, clareza na 

formulação da resposta, capacidade argumentativa. O somatório final de todos 

os itens será no máximo de 10 pontos. 

c) Na análise do Currículo: participação em projetos de pesquisa (até 2 pontos); 

participação em projetos de ensino (até 2 pontos), participação em projetos de 

extensão e trabalhos profissionais (até 2 pontos), participação como ministrante 

em congressos, seminários, cursos, oficinas, palestras e similares (até 2 pontos), 

participação como ouvinte em congressos, seminários, cursos, oficinas, palestras 

e similares (até 1 ponto), produção bibliográfica (até 4 pontos), titulação em pós-

graduação (até 2 pontos). O somatório de todos os itens permite que se atinja 

até 14 pontos, mas o somatório final desta prova será no máximo de 10 pontos. 

A pontuação levará em consideração a produção dos últimos cinco anos (a 

partir e inclusive do ano de 2012). 

3.2. DA CLASSIFICAÇÃO: 

1ª Etapa: 

a) Análise do Projeto – Peso 10 

2ª Etapa: 

b) Prova Oral – Peso 10  

3ª Etapa 

b) Análise de Currículo- classificatória 

Só serão classificados os/as candidatos/as que obtiverem média 7,0 na primeira 

e segunda etapas. A análise do Currículo Vitae, conforme o item 2.3 desse edital, 

terá apenas caráter classificatório. 

 

4. Demais informações referentes ao processo seletivo como número de vagas, 

calendário, prazos, etc., estarão contidas no Edital do processo seletivo que 

contemplará a Resolução 005/2017 (CONSUN/UFPEL)cujo conteúdo versa sobre 
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cotas reservadas na pós-graduação para pessoas negras, quilombolas, indígenas 

ou com deficiências, e que será divulgado em setembro do corrente ano no site 

do PPGMP. 

 

5. Todos os docentes do PPGMP orientam Mestrado. As áreas preferenciais de 

orientação de cada docente podem ser encontradas ao lado de cada nome no 

site http://wp.ufpel.edu.br/ppgmp/ 
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