PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO) EM
“CULTURAS E IDENTIDADES BRASILEIRAS”
INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP

EDITAL IEB Nº001/2015
Estarão abertas, no período de 06 a 10 de abril de 2015, as inscrições para o
preenchimento de vagas para o curso de Mestrado para ingresso no 2º semestre de
2015, junto ao Programa de Pós-Graduação em Culturas e Identidades Brasileiras do
Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo.
O ingresso no Programa de Pós-Graduação em Culturas e Identidades Brasileiras é
regulado

pelo

Regimento

da

Pós-Graduação

da

USP

(http://

http://www.prpg.usp.br/?page_id=117.
Da Inscrição:
Ao inscrever-se, o candidato indicará o docente por quem pretende ser orientado, a partir
da lista de orientadores credenciados no Programa, que possuam vagas disponíveis
conforme a lista constante neste Edital.

A inscrição poderá ser presencial ou à distância.
Data da inscrição: 06 a 10 de abril de 2015.
Local: Pós-Graduação do IEB/ USP – Edifício Brasiliana. Praça do Relógio Solar, nº
342– Cidade Universitária – São Paulo/ SP – fone (0xx11) 3091-3196.
Horário de atendimento: das 10h às 12h horas e das 14h às 17h horas.

Documentos exigidos:
Requerimento de Inscrição devidamente preenchido (disponível no site do IEB,
http://www.ieb.usp.br/pos-graduacao/selecao

Cópia simples do documento de identidade e CPF; não será aceita carteira de
habilitação;
Cópia simples do Registro Nacional de Estrangeiros ou do protocolo do pedido;
Cópia simples do diploma ou certificado de conclusão do Curso Superior. Na falta do
diploma, Certificado de Colação de Grau;
Cópia simples do Histórico Escolar de Graduação em 4 vias;
Currículo Vitae sem comprovantes (no modelo Lattes, disponível no site do CNPq,
www.lattes.cnpq.br) em 4 vias;
Projeto de Pesquisa impresso em 4 vias e uma versão pdf gravada em CD;
Comprovante original de depósito ou de transferência bancária referente ao
pagamento da taxa de inscrição de R$ 75,00 (setenta e cinco reais); Banco do Brasil,
agência 7009-2, conta corrente nº 130339-2, CNPJ 63.025.530/0045-25 em nome do
Instituto de Estudos Brasileiros – USP;
Termo de compromisso – para preenchimento dos interessados que ainda não
colaram

grau

(disponível

no

site

do

IEB,

http://www.ieb.usp.br/pos-

graduacao/selecao).
Os candidatos têm a opção de enviar sua inscrição pelo correio. A documentação,
junto com o comprovante de depósito ou de transferência bancária, deverá ser
encaminhada à:
Pós-Graduação - Instituto de Estudos Brasileiros da USP
Edifício Brasiliana. Praça do Relógio Solar, nº 342– Cidade Universitária
CEP 05508-050 – São Paulo – SP
A correspondência deve ser postada até o dia 10 de abril de 2015. Não serão aceitas
inscrições cuja data de postagem for posterior a data mencionada. Recomenda-se que

a correspondência seja enviada sob a forma de Sedex com aviso de recebimento. A
documentação exigida para a inscrição à distância é a mesma exigida para as
inscrições presenciais.
É de inteira responsabilidade do candidato o envio ou a entrega na Pós-Graduação do
IEB dos documentos para fins de inscrição. Se a documentação estiver em desacordo
com o edital ou incompleta, a inscrição será desconsiderada, sem direito de reembolso
da taxa paga.
Das vagas:
São oferecidas o total de 22 vagas, conforme relação abaixo:
Orientador

Vagas

Alexandre de Freitas Barbosa

1

Ana Paula C. Simioni

2

Fernando Paixão

4

Flávia Camargo Toni

1

Jaime Tadeu Oliva

4

Luiz A. Bagolin

2

Marcos A. Moraes

2

Mayra Laudanna

2

Paulo Iumatti

1

Stelio Marras

2

Walter Garcia

1

Da seleção:

1ª FASE:
1. Prova escrita eliminatória;
2ª FASE:
1. proficiência em língua estrangeira;
2. análise do histórico escolar da graduação;
3. avaliação e arguição do projeto de pesquisa.
O atraso ou ausência em qualquer uma das avaliações acarretará a eliminação do
candidato.
PRIMEIRA FASE:

A) PROVA ESCRITA ELIMINATÓRIA.

Será realizada no dia 22 de abril de 2015, (quarta-feira), das 14:00 às 18:00 horas, no
IEB, no Edifício Brasiliana.

1) A prova tem por objetivo avaliar a capacidade de articulação conceitual expressa na
redação do aluno. O texto deve dialogar com a bibliografia sugerida (ver parágrafo
abaixo). O candidato pode, ainda, mobilizar outros textos que julgar pertinentes,
incluindo suas referências completas ao final de sua avaliação.

2) No dia da prova será dada a conhecer ao candidato uma pergunta definida pela
Comissão de Seleção, sobre a qual ele dissertará com base na bibliografia mínima
sugerida, a saber: ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de
milícias. 4ª Ed. Cotia: Ateliê Editorial, 2011. - CANDIDO, Antonio. “Dialética da
Malandragem”. In: O Discurso e a Cidade. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul,
2010. - CANDIDO, Antonio. “O Direito à Literatura”. In: Vários Escritos. 4ª Ed. São
Paulo: Duas Cidades, 2004, Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2004. - CUNHA,

Manuela Carneira da. “Cultura’ e cultura: conhecimentos tradicionais e direitos
intelectuais”. In: Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2009. –
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 19 ª ed. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1987. – MAMMI, Lorenzo. “As bordas” e “Encalhes e desmanches: ruínas
do modernismo na arte contemporânea brasileira”, In: O que resta: arte e crítica de
arte. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. – PRADO Jr., Caio. Formação do
Brasil Contemporâneo. 24ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1996. – SANTOS,
Milton e SILVEIRA, Laura M. O Brasil: território e sociedade no início do século
XXI. 13ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2011. – VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. “No
Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é”. In: SZTUTMAN, Renato (Org.).
Encontros: Eduardo Viveiros de Castro. Rio de Janeiro: Beco do Azougue Editorial,
2008. – WISNIK, José Miguel. Veneno Remédio – o futebol e o Brasil. São Paulo:
Companhia das Letras, 2008.

3) A duração da prova será de 4 (quatro) horas. Nos sessenta minutos iniciais da prova,
será permitida consulta somente a livros e artigos com ISSN. Destaca-se que não será
permitida consulta a manuscritos, nem o uso de aparelhos eletrônicos.

4) As provas receberão uma nota de 0 (zero) a 10 (dez). Para ser aprovado o candidato
deverá alcançar a pontuação mínima de 7,0 (sete) pontos.

5) A prova é válida por 2 (dois) anos.

SEGUNDA FASE:

A) PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Os candidatos deverão demonstrar proficiência em uma das seguintes línguas estrangeiras:
inglês, francês, espanhol, italiano ou alemão.
O candidato poderá realizar o exame de proficiência em língua estrangeira (e também em
português, no caso de pleiteantes estrangeiros) junto ao Centro de Línguas da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Para informações sobre o exame de

proficiência em língua estrangeira, exigido para matrícula no Programa de Pós-Graduação
em “Culturas e Identidades Brasileiras” do IEB/ USP, consultar o site do Centro de
Línguas da FFLCH (http://clinguas.fflch.usp.br). Para a matrícula junto ao Programa de
Pós-Graduação do IEB, o aluno deverá obter o conceito “suficiente” (equivalente à nota
7,0 - sete) na prova de proficiência do Centro de Línguas. O resultado obtido terá validade
por 3 (três) anos.

São também aceitos os certificados a seguir (em conformidade com a validade outorgada
pela instituição emissora), com as seguintes pontuações: Alemão: Goethe-Zertifikat B2,
pontuação mínima: aprovado (informações sobre o teste: Instituto Goethe – São Paulo,
www.goethe.de/br/sap/ptindex.htm); Espanhol: DELE (Diploma de Español como
Lengua Extranjera) – Nível Intermediário, pontuação mínima: aprovado (informações
sobre o teste: Instituto Cervantes, http://saopaulo.cervantes.es); Francês: DELF B2
(Diplôme d'Études en Langue Française – Nível B2), pontuação mínima: aprovado
(informações sobre o teste: Aliança Francesa, www.aliancafrancesa.com.br); Exame de
proficiência em francês, pontuação mínima: 70 pontos (informações sobre o teste:
Aliança Francesa, www.aliancafrancesa.com.br); Inglês: TOEFL (Test of English as a
Foreign Language), pontuação mínima: 550 pontos para o Paper Based Test – PBT e 7980 pontos para o Internet Based Test – IBT (informações sobre o teste: www.ets.org/toefl);
IELTS (Internacional English Language Testing System), pontuação mínima: 5,5
pontos

(informações

sobre

o

teste:

Conselho

Brasileiro

Britânico,

www.britishcouncil.org/br/brasil.htm); FCE (The Cambridge Exams – First Certificate in
English); Grau C ou 60 pontos ou superior (ou equivalente – por exemplo: Proficiency).
Italiano: CILS Dois - B2 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera – Nível
B2), pontuação mínima: aprovado (informações sobre o teste: Instituto Italiano de Cultura
de São Paulo, www.iicsanpaolo.esteri.it/IIC_Sanpaolo).

Aos candidatos estrangeiros, além da proficiência em uma das línguas referidas acima, é
exigida também a proficiência em língua portuguesa, demonstrada por meio de exame
realizado pelo Centro de Línguas da FFLCH, tendo obtido “suficiente” (equivalente à nota
7,0 - sete), ou por meio do exame Celpe-Bras, tendo sido aprovado no nível intermediário.

O Candidato deverá entregar na Pós-Graduação do IEB, até 25 de maio de 2015, cópia
autenticada ou cópia simples, mediante apresentação do original, do Certificado de
Proficiência em Língua Estrangeira (inglês, francês, espanhol, italiano ou alemão) e cópia
autenticada ou cópia simples, mediante apresentação do original, do Certificado de
Proficiência em português no caso de estrangeiros. A inobservância desta disposição o
candidato não participará da avaliação do projeto de pesquisa, implicando eliminação neste
Processo Seletivo.
B) ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR DA GRADUAÇÃO
Consiste de avaliação, pela Comissão de Seleção, do desempenho acadêmico anterior do
candidato, mediante análise do seu histórico escolar durante os estudos de graduação, da
existência de experiência anterior em pesquisa, particularmente na forma de Iniciação
Científica ou Estágio.
Ao Histórico Escolar da Graduação será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez).

C) AVALIAÇÃO E ARGUIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
Consiste de avaliação do projeto de pesquisa, que o candidato entregou na Pós-Graduação
do IEB quando da inscrição para o Processo Seletivo, mediante arguição por banca
composta por 3 (três) professores do Programa provenientes de diferentes áreas do saber,
sendo um deles o orientador indicado pelo candidato no momento da inscrição.
As arguições do projeto de pesquisa ocorrerão de 08 a 19 de junho de 2015, e serão
publicadas no site do IEB: http://www.ieb.usp.br/pos-graduacao/selecao.
No projeto devem constar necessariamente os seguintes itens: título; resumo do projeto;
introdução/contextualização do tema de pesquisa; objetivos/justificativa; metodologia;
cronograma; fontes (se pertinente); bibliografia. O projeto deve ter, descontada a
bibliografia, de 30.000 a 50.000 caracteres com espaço (incluídas as notas de rodapé). A
avaliação do projeto levará em conta sua pertinência às propostas do programa, sua
adequação à realização de um mestrado no prazo máximo de 36 meses o potencial
interdisciplinar da pesquisa a ser desenvolvida Entenda-se que a interdisciplinaridade será
avaliada a partir da pertinência do projeto a uma das duas Linhas de Pesquisa do Programa,

sendo elas “Cultura e Sociedade na América Portuguesa e no Brasil” e “Brasil: a Criação
da Realidade, a Realidade da Criação”. A descrição das linhas de pesquisa está disponível
no site do IEB (http://www.ieb.usp.br/pos-graduacao/programa). Ao final do processo, os
projetos receberão uma nota de 0 (zero) a 10 (dez).
Dos resultados:

Resultado da 1ª fase – a lista de aprovados na prova escrita eliminatória estará disponível
a partir do dia 12 de maio de 2015 no site: http://www.ieb.usp.br/pos-graduacao/selecao.
Será considerado aprovado o aluno que tiver alcançado a nota mínima 7,0 (sete).
RECURSOS: Os candidatos reprovados poderão apresentar recurso nos dias 14 e 15 de
maio de 2015, (quinta e sexta-feira) preenchendo formulário próprio, disponível no site
http://www.ieb.usp.br/pos-graduacao/selecao. Os formulários deverão ser entregues
devidamente preenchidos diretamente na Pós-Graduação do Instituto de Estudos
Brasileiros. Não serão aceitos recursos por e-mail. O resultado do pedido de recurso será
divulgado no dia 20 de maio de 2015 pelo site http://www.ieb.usp.br/posgraduacao/selecao.
Resultado da 2ª fase – a lista de aprovados na avaliação e argüição do projeto de pesquisa
estará disponível a partir do dia 26 de junho de 2015 no site: http://www.ieb.usp.br/posgraduacao/selecao. Será considerado aprovado o aluno que tiver alcançado a nota mínima
7,0 (sete). RECURSOS: Os candidatos reprovados poderão apresentar recurso no dia 29
de junho de 2015, (segunda-feira) preenchendo formulário próprio, disponível no site
http://www.ieb.usp.br/pos-graduacao/selecao.

O

formulário

deverá

ser

entregue

devidamente preenchido diretamente na Pós-Graduação do Instituto de Estudos Brasileiros.
Não serão aceitos recursos por e-mail. O resultado do pedido de recurso será divulgado no
dia 2 de julho de 2015 pelo site http://www.ieb.usp.br/pos-graduacao/selecao.
Resultado final – A seleção dos aprovados resultará da média ponderada das notas obtidas
na prova eliminatória, análise do histórico escolar da graduação e avaliação e arguição do
projeto de pesquisa, na proporção (2-1-2), mediante disponibilidade das vagas do
orientador indicado.

Em caso de empate, será considerada a nota obtida na prova

eliminatória. A lista dos candidatos aprovados no processo de seleção será divulgada em

ordem alfabética e estará disponível a partir do dia 03 de julho de 2015 e no site:
http://www.ieb.usp.br/pos-graduacao/selecao.
Da matrícula:
A matrícula será presencial.
Data da matrícula: 06 a 08 de julho de 2015
Local: Pós-Graduação do IEB/ USP – Edifício Brasiliana. Praça do relógio Solar, nº 342 –
Cidade Universitária – São Paulo/ SP – fone (0xx11) 3091-3196. Horário de atendimento:
das 10h às 12h e das 14h às 17h.

Documentos exigidos:
Requerimento

de

matrícula

devidamente

preenchido

(disponível

no

site

http://www.ieb.usp.br/pos-graduacao/selecao);
Cópia simples do Diploma, caso não tenha sido entregue na inscrição;
Certificado de conclusão do Curso Superior ou do Certificado de Colação de Grau, no caso
dos alunos que assinaram o Termo de Compromisso por ocasião da inscrição no Processo
Seletivo.
Disposições finais
Se a documentação entregue por ocasião da matrícula estiver em desacordo com o exigido,
a despeito de o candidato ter sido aprovado no processo de seleção, seu ingresso no
Programa de Pós-Graduação “Culturas e Identidades Brasileiras” não será efetivado.

