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PONTOS DAS PROVAS: 
 

 

1. Desenvolvimento e consolidação da antropologia nas ciências sociais; 

2. O conceito de cultura em antropologia; 

3. Antropologia hermenêutica, pós-modernismo e estudos pós-coloniais; 

4. História indígena e indigenismo; 

5. Ritual e simbolismo;  

6. Magia, ciência e religião;  

7. Indivíduo, corpo e pessoa; 

8. Etnoarqueologia, teorias, métodos e possibilidades; 

9. Etnoarqueologia: implicações para a antropologia e arqueologia; 

10. Etnoarqueologia e arqueologia do tempo presente. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS: 
 
 

I. Grau acadêmico (Máximo 5,0 pontos) 
 
- Doutorado – 5,0 pontos 
 
II. Produção científica (Máximo 2,0 pontos) 
 
- Apresentação de trabalho em congresso ligado à área do Concurso: 0,05 por 
trabalho apresentado (máximo de 0,25). 
- Publicação de artigo cientifico em revista indexada: 0,15 por publicação 
(máximo 1,5). 
 - Capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente: 0,2 por capítulo (máximo 
0,4) 
- Autoria ou co-autoria de livro, com ISBN ou equivalente: 0,3 por livro (máximo 
de 0,6). 
- Organização de livro ou dossiê, com ISBN ou equivalente: 0,25 por livro ou 
dossiê (máximo de 0,5). 
 
III. Experiência docente (Máximo 2,0 pontos) 
 
- Monitoria: 0,1 por semestre (máximo de 0,4) 
- Docência no Ensino Superior: 0,5 por semestre (máximo de 2,0). 
- Outras experiências docentes (EAD, cursos de extensão, oficinas, mini-
cursos): 0,2 por semestre (máximo de 0,6). 
- Orientação de Tese Doutorado: 0,5 por tese defendida (máximo de 2,0). 
- Orientação de Dissertação de Mestrado: 0,3 por dissertação (máximo de 2,0). 
 
IV. Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-
científicas, atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas 
(Máximo 1,0 ponto) 
 
- Experiência administrativa ligada ao ensino e à pesquisa – 0,1 por semestre 
(Máximo de 0,5) 
- Experiência técnica ligada à área do Concurso – 0,1 por semestre (máximo de 
0,5). 
- Participação em banca de Pós-Graduação – 0,05 cada (máximo de 0,5). 
- Participação em banca de Concurso Público – 0,01 cada (máximo de 0,3). 
-Estágios não curriculares ligados à área do Concurso – 0,05 cada (máximo de 
0,5). 
- Coordenação de projeto de pesquisa, ensino e extensão ligado à área do 
Concurso – 0,1 cada (máximo de 0,5). 
 


