
    

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 
Via Washington Luís, Km 235 - Caixa Postal 676 

CEP 13565-905 - São Carlos - SP – Brasil 
Fone/Fax: (16) 3351-8673  -  ppgas.coord@ufscar.br 

 
 

 

Projeto Piloto Mobilidade Virtual de Pós-graduação AUGM 

 

O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social oferecerá as seguintes vagas para alunos 

especiais oriundos do Projeto Piloto Mobilidade Virtual de Pós-graduação AUGM: 

 

ANT 051 - Sociedade e Natureza: Antropologia dos animais na sociedade brasileira 

Prof. Dr. Felipe Ferreira Vander Velden  

felipevelden@yahoo.com.br 

Vagas: 2 

 

ANT - 036 “Da Estrutura à Transformação: Leituras das Estruturas”  

Prof. Dr. Marcos Pazzanese Duarte Lanna  

barolo96@gmail.com 

Vagas: 2 

 

Inscrição 

A solicitação de matrícula como aluno especial será realizada via e-mail entre 2 a 10 de agosto. 

 

O/A candidato/a deverá enviar para <ppgas.coord@ufscar.br> e para o professor responsável pela 

disciplina um e-mail intitulado “matrícula de aluno especial”, juntamente com os scans em formato 

PDF dos documentos abaixo relacionados, salvos separadamente (serão 4 documentos a serem 

anexados junto ao e-mail): 

. PDF do Diploma de Graduação; – documento 1. 

. PDF do seu documento de identidade nacional; – documento 2. 

. PDF de foto 3×4 (ou equivalente) recente – documento 3. 

- carta de apresentação justificando como o seu tema de pesquisa de pós graduação alinha-se à 

disciplina - documento 4 

Observações: 

.  quando não puder ser encaminhado PDF do Diploma, poderá ser encaminhado um dos 

documentos abaixo, condicionando o reconhecimento dos créditos e entrega de notas ao 

encaminhamento do PDF do Diploma;  

. PDF do Certificado de Conclusão de Curso; 

. PDF da Declaração de Conclusão, com carimbo, timbre e assinatura do responsável; 
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Seleção 

As solicitações serão selecionadas por um comitê formado por 3 docentes do PPGAS. Será 

atribuída uma nota aos candidatos a partir dos seguintes critérios de seleção: 

Critério1: área de formação (até 3 pontos) 

- graduação na área de antropologia ou ciências sociais 3 pontos 

- graduação em cursos de ciências humanas 2 pontos 

- graduação em cursos de outras áreas 1 ponto 

Critério 2: área da pós-graduação (até 3 pontos) 

- pós-graduação na área de antropologia 3 pontos 

- pós-graduação em área das ciências humanas 2 pontos 

- pós-graduação em outras áreas 1 ponto 

Critério 3: tema de pesquisa (até 4 pontos) 

- tema de pesquisa do candidato alinha-se ao tema da disciplina  Até 4 pontos 

Pontuação Total Até 10 pontos 

 

O resultado final será anunciado no dia 16/08 às 17h. 

Qualquer dúvida, entre em contato com a secretaria do PPGAS pelo e-mail abaixo: 

ppgas.coord@ufscar.br 
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