
 ALUNO ESPECIAL 
 Pós-Graduação em Antropologia – PPGAS 

 1º/2022 

	INSCRIÇÕES:	

 ∙ 	As	inscrições	serão		recebidas	exclusivamente	pelo		e-mail	

	seletivo.ppgas.unb@gmail.com	

 ∙ 	Período		de		inscrição:	  Conforme  calendário  acadêmico  da  UnB  o  perıódo  de 

 inscrição inicia-se no dia 6/6/2022 e encerra-se no dia  7/6/2022 às 23h59, no 
 horário do Brasıĺia. Os/as candidatos/as receberão uma mensagem eletrônica de 
 con�irmação de recebimento do pedido de inscrição. 	A	documentação	enviada	
	fora	deste	prazo	será	desconsiderada.	

	PROCEDIMENTOS:	

 ∙  Os documentos necessários à inscrição deverão ser  digitalizados em formato PDF 
 e   enviados   ao   endereço   eletrônico 	seletivo.ppgas.unb@gmail.com	  Os 
 documentos enviados devem ser escaneados, claramente legıv́eis e em orientação 
 correta. Serão desconsiderados os documentos que não estejam em formato PDF, 
 fotos, ilegıv́eis, invertidos ou com erro de digitalização. 

 ∙  Deverão ser encaminhados os seguintes documentos: 

 1. Taxa de Inscrição: R$ 71,00 a ser recolhida por meio de GRU: 
	Comprovante	 	original	 	do	 	pagamento	 	da	 	inscrição.	  No  ato  da  inscrição,  os/as 

 candidatos/as deverão efetuar  a taxa de inscrição no valor de R$ 71,00 (setenta e um reais). 
 O/a candidato/a deverá gerar uma GRU (Guia de Recolhimento da União) no site 

 www.tesouro.fazenda.gov.br.  O/a candidato/a deverá  seguir a seguinte ordem: impressão 
 de GRU – UG: 154040 – Gestão: 15257 (Fundação Universidade de Brasıĺia) – Código de 
 Recolhimento: 28838-1 (Serviços de Estudos e Pesquisas) – Número de Referência: 4340 – 
 Competência: 06/2022; 
 2. Solicitação de Admissão; 
 3. Exposição de Motivos; 
 4. Diploma e Histórico Escolar de curso superior; 
 5. Certi�icado de Reservista (para sexo masculino); 
 6. Tıt́ulo de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação da última eleição; 
 7. Carteira de Identidade e CPF; 
 8. Curriculum Lattes ou Vitae. 

	SELEÇÃO	 : 
 1.  Prova  de  leitura  e  compreensão  de  textos  de  Antropologia  em  lıńgua  inglesa 	,	 	a	

	ser	 	realizada	 	no	 	dia	 	8/6/2022,	 	às	 	9:30	 	horas,	 	presencialmente	 	no	
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	Departamento	 	de	 	Antropologia	 	da	 	UnB.	  E�   permitido  o  uso  de  dicionário 
 impresso. 

 2.  Entrevista  com  o/a  professor/a  da(s)  disciplina(s)  pleiteada(s)  que  deverá 
 ocorrer  no   horário  da   aula   até   o   dia   1/7/2022  –   para   candidatos/as 
 aprovados/as  na  Prova  de  leitura  e  compreensão  de  textos  de 
 Antropologia em lıńgua inglesa. 

	DAS	DISCIPLINAS:	
 1.      Não serão aceitos/as alunos/as especiais nas disciplinas obrigatórias: História da 

 Antropologia:  Autores  Clássicos  1,  História  da  Antropologia:  Autores  Clássicos  2, 
 Organização  Social  e  Parentesco,  Seminário  Avançado  em  Teoria,  Pesquisa 
 Supervisionada,  Estágio  Docente  1,  Estágio  Docente  2,  Prática  de  Ensino  e  Estágio 
 Docente. 

 2.      O número máximo de vagas, por disciplina, para  alunos/as especiais, será de 5 
 (cinco), a critério do/a docente. 

 3.      O/a aluno/a especial somente poderá cursar duas disciplinas por semestre. 

	REGISTRO	DO/A	CANDIDATO/A:	
 O/a  candidato/a  que  for  aprovado  na  Prova  de  leitura  e  compreensão  de  textos  de 
 Antropologia  em  lıńgua  inglesa  e  que  obtiver  o  aceite  do(s)  professor(es)  da(s) 
 disciplina(s)  pleiteada(s)  deverão  realizar  o  pagamento  dos  créditos  até  o  dia  22/7/2022. 
 O/A  CANDIDATO/A  SELECIONADO  SOMENTE  SERA�   REGISTRADO  NA(S)  DISCIPLINA(S), 
 mediante  o  envio,  para  o  e-mail 	seletivo.ppgas.unb@gmail.com	 ,  do  comprovante  de 
 pagamento  referente  ao  pagamento  de  créditos,  recolhido  por  meio  de  GRU  com  os  dados 
 especi�icados  acima.  O  valor  de  um  crédito  é  R$  101,00,  portanto,  uma  disciplina  de  quatro 
 créditos equivalerá a R$ 404,00. 

	CRONOGRAMA:	

 DATA  ETAPA 

 De 6/6/2022 até às 23h59 do 
 dia 7/6/2022 

 Perıódo de Inscrição (via e-mail) 

 8/6/2022 às 9h30 
 Realização da Prova de leitura e 
 compreensão  de  textos  de  Antropologia 
 em lıńgua inglesa 

 8/6/2022 a 1/7/2022 

 Entrevista  com  professor/a  da(s) 
 disciplina(s) pleiteada(s) 

 Até o dia 22/7/2022 
 Envio do comprovante de pagamento 
 dos créditos da(s) disciplina(s) 
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