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EDITAL 
 

 
SELEÇÃO AO CURSO DE MESTRADO EM RELAÇÕES ETNICORRACIAIS- 

2012.3 
 

 
O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca - CEFET/RJ, de acordo com o Regulamento do Programa de Pós-

Graduação em Relações Etnicorraciais  (PPRER) http://dippg.cefet-rj.br/, comunica 

a abertura do processo seletivo para o Curso de Mestrado em Relações 

Etnicorraciais com vistas ao  ingresso no ano letivo de 2012, terceiro trimestre, que 

será regido pelas normas a seguir descritas e conduzido pela Comissão de Seleção. 

Poderão candidatar-se os portadores de diploma ou certificado de conclusão de 

graduação das diversas áreas de conhecimento.  

 

1 - VAGAS  

 

Serão oferecidas 24 (vinte e quatro) vagas para matrícula no terceiro 

trimestre letivo de 2012, referentes à Área de Concentração Relações 

Etnicorraciais. As vagas serão distribuídas pelos Projetos inseridos nas 

Linhas de Pesquisa: Mídia e Repertórios Culturais na Construção de 

Identidades Etnicorraciais (04 vagas); Campo Artístico e Construções 

de Etnicidades (11 vagas); Pensamento e Políticas Públicas: Dimensões 

Institucionais das Relações Etnicorraciais (9 vagas), e estarão sujeitas à 

disponibilidade de orientação dos docentes do programa conforme Anexo III. 

 

 

2 – DO OBJETIVO E FUNCIONAMENTO DO CURSO DE MESTRADO 

 

2.1. O Curso de Mestrado acadêmico em Relações Etnicorraciais tem como 

objetivo principal oferecer ao discente formação interdisciplinar atualizada e 
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articulada com o conhecimento produzido pelas linhas e projetos de pesquisa 

do programa. O curso compreende o cumprimento de disciplinas, a 

participação em eventos científicos, atividades e seminários de linhas de 

pesquisa, o exame de qualificação  e a dissertação de mestrado, sendo esta  

defendida perante banca examinadora, em sessão pública. 

 

2.2. O Curso de Mestrado em Relações Etnicorraciais terá duração mínima 

de 18 meses e máxima de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual deverão 

ser integralizados 24 (vinte e quatro) créditos: 09 créditos em disciplinas 

obrigatórias; 15 créditos em disciplinas eletivas. Haverá disciplinas 

obrigatórias sem crédito. 

 

2.3. O Programa oferece 8 (oito) das 24 (vinte e quatro) vagas, pelo sistema 

de cotas, para candidatos que se declararem negros ou que se declararem 

indígenas no ato da inscrição. Para os candidatos indígenas, será necessária 

a apresentação de declaração de reconhecimento de sua comunidade de 

origem ou organização indígena.   Os candidatos que optarem por essa 

modalidade concorrerão entre si.   

 

 2.3.1. As vagas não preenchidas por este critério poderão ser transferidas 
para a demanda geral. 
 
2.4. Os demais candidatos concorrerão às vagas restantes na modalidade 

demanda geral. Os candidatos que optarem por essa modalidade 

concorrerão entre si.  

  

3 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
3.1. O ingresso ao Curso será realizado mediante processo seletivo nos 
termos deste edital. 
 
3.2. A realização do processo seletivo ficará a cargo da Comissão de Seleção 
nomeada para este fim. 
 
3.3. O processo de seleção será realizado em 5 (cinco) etapas, descritas no 
item 5 deste edital.  
 
3.4. Para este edital, estão sendo oferecidas 24 (vinte e quatro) vagas para o 
curso de Mestrado em Relações Etnicorraciais.  
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3.5. Poderão inscrever-se no exame de seleção portadores de diploma ou 
certificado de conclusão de curso de graduação, reconhecido pelo MEC, 
acompanhado de documento comprobatório de colação de grau.   
 
3.6. Aos alunos que concluírem com êxito o referido Programa será 
outorgado o Diploma de Mestre em Relações Etnicorraciais. 
 
3.7. A inscrição do candidato implica conhecimento e aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, não sendo aceita 
alegação de desconhecimento das normas. 
 
4. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1. O período de inscrições para este processo seletivo compreende os dias 
úteis entre 11/06/2012 e 22/06/2012. O candidato deverá comparecer, no 
horário de 09h às 12h e de 17h às 20h, à Secretaria da Diretoria  de 
Pesquisa e Pós-Graduação (DIPPG) para inscrição, no campus Maracanã, 
situado na Av. Maracanã 229, bloco E, 5º andar, Maracanã, Rio de Janeiro -
RJ. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar:  
 
a) ficha de inscrição própria disponível no final do edital, devidamente 

preenchida e assinada pelo candidato;  

b) b) duas fotos 3X4; comprovante de depósito de R$ 60,00 (sessenta reais) 

através da Guia de Recolhimento da União (GRU), extraída de:  

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, em que o 

candidato deverá informar UG/ Gestão, 153010/15244, respectivamente, 

e código de recolhimento, 28832-2. Na tela seguinte deverá incluir 2012.3 

para o número de referência, o CPF e o nome do candidato. O valor das 

inscrições não será devolvido em hipótese nenhuma; 

c) declaração própria de que  concluiu o curso de graduação. O modelo de 

declaração encontra-se no final do edital.  

d) currículo Lattes resumido no modelo RTF (plataforma CNPq), 

comprovado com fotocópia de documentos;  

e) Projeto de Pesquisa de acordo com as obrigatoriedades e informações 

citadas neste Edital.  

 

4.2. O candidato é responsável pelo preenchimento dos campos obrigatórios da 

FICHA DE INSCRIÇÃO e pela fidedignidade das informações prestadas. 
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4.3. O candidato que apresentar documentação incompleta, rasurada, 

indevidamente preenchida, que prestar informações incorretas ou falsas invalidará 

sua inscrição e será eliminado no momento do processo seletivo ou mesmo durante 

o curso.  

 

4.4. O candidato inscrito receberá COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO da 

Secretaria da DIPPG, após a entrega dos documentos discriminados no item 

4.1.  

 

4.5. Será aceito que o candidato que resida fora da região Metropolitana do 
Rio de Janeiro encaminhe os documentos relacionados no item 4.1 por 
correio, exclusivamente através de SEDEX/AR, à Secretaria do Programa 
para o endereço supracitado, com postagem até o dia 22  de junho de 2012. 
 
 4.6. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato 
deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos para a participação 
no processo seletivo. 
 
4.7. Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida qualquer alteração. As 
inscrições que não atenderem ao estabelecido neste Edital serão indeferidas.  
 
4.8. Efetivada a inscrição, não haverá devolução da importância paga.  
 
4.9. Será permitida a inscrição por procuração, mediante entrega do 
respectivo mandado, acompanhado de cópia do documento de identidade do 
procurador, além dos documentos exigidos para a inscrição. 
 
4.10. O candidato inscrito por procuração assume integral responsabilidade 
pelas informações prestadas por seu procurador no formulário de inscrição, 
arcando com as consequências de eventuais erros por ele cometidos. 
 
4.11. Deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato, a qual 
fará parte do respectivo conjunto de documentos. 
 
4.12. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, cabendo ao Programa de Pós-Graduação o 
direito de excluir do processo seletivo aquele que o preencher com dados 
incorretos, incompletos ou rasurados, bem como se constatado, 
posteriormente, que os dados fornecidos são inverídicos ou falsos. 
 
4.13. Não haverá, em qualquer hipótese, inscrição condicional ou aceitação 
de documentação incompleta. 
 
4.14. Não serão aceitas inscrições via fax, via Internet, condicionais e/ou 
extemporâneas. 
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4.15. Cada pedido de inscrição constituirá um processo à parte, com todas as 
suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas pela Comissão de 
Seleção. 
 
4.16. Após a análise da documentação apresentada no ato da inscrição, a 
Comissão de Seleção publicará as inscrições homologadas no mural e no 

site do Programa (http://dippg.cefet-rj.br/), às 17h do dia  27/06/12.  
 
 
5. DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MESTRADO 
 
5.1. A seleção será operacionalizada pela Banca de Seleção do Programa. 
 
5.1.1. A Banca de Seleção será divulgada no mesmo dia da homologação 
das inscrições.  
 
5.2. A admissão para o curso de Mestrado será feita através de processo 
seletivo composto das seguintes etapas: 
 
- 1ª Etapa - Análise da documentação e homologação das inscrições, de 
caráter eliminatório; 
 
- 2ª Etapa - Análise do Projeto de Pesquisa, em consonância com as linhas 
do programa, de caráter classificatório e eliminatório.  Nesta etapa, são 
avaliadas a qualidade do projeto de pesquisa e a viabilidade de orientação do 
mesmo por membros da Linha de Pesquisa em que o candidato se inscreveu 
(máximo de 40 pontos). Na avaliação do Projeto de pesquisa, serão 
consideradas a clareza, a coerência, a fundamentação teórica e a relevância 
para a Linha de Pesquisa, levando-se em consideração a formulação do 
projeto dentro das especificidades que constam no Anexo IV. Na avaliação 
da viabilidade de orientação do projeto, será considerada a adequação do 
projeto à capacidade de orientação dos membros da Linha de Pesquisa em 
que o candidato se inscreveu. Os projetos serão avaliados pelos professores 
da linha de pesquisa a que eles se destinarem. As vagas serão distribuídas 
pelos Projetos inseridos nas Linhas de Pesquisa: Mídia e Repertórios 
Culturais na Construção de Identidades Etnicorraciais (04 vagas); 
Campo Artístico e Construções de Etnicidades (11 vagas) ; Pensamento 
e Políticas Públicas: Dimensões Institucionais das Relações 
Etnicorraciais (9 vagas). 
 
- 3ª Etapa - Prova de conhecimentos, baseada na bibliografia constante no 
anexo I, de caráter classificatório e eliminatório, destina-se a examinar as 
capacidades de leitura e compreensão da bibliografia e de análise, 
síntese, argumentação e de redação na norma padrão. Só irão para a 
etapa seguinte, por ordem de classificação, os 36 primeiros colocados, 
respeitada a nota mínima 7,0 (sete). 
 
 
- 4ª Etapa – Arguição do currículo pela Banca de Seleção; na avaliação do 
Curriculum Vitae serão analisadas a formação acadêmica, a atuação 

http://dippg.cefet-rj.br/)
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profissional e a produção científica do candidato na área da Linha de 
Pesquisa na qual se inscreveu; dos objetivos apresentados no projeto de 
pesquisa, da viabilidade do mesmo e da disponibilidade apresentada pelo 
candidato. O currículo, resumido no modelo rtf, deverá ser preenchido na 
Plataforma Lattes do CNPq (www.cnpq.br). Esta etapa terá caráter 
classificatório; 
 
- 5ª Etapa – Prova de proficiência em Língua Estrangeira (Espanhol ou 
Inglês), de caráter eliminatório e classificatório. A prova de Língua 
Estrangeira é composta de questões interpretativas e/ou de tradução para a 
Língua Portuguesa, para as quais o uso do próprio dicionário é facultado ao 
candidato. O candidato deverá, no ato de inscrição, optar por uma das 
línguas estrangeiras. Caso o candidato não o faça, estará automaticamente 
inscrito na opção com maior número de inscritos. Será  aprovado o candidato 
que alcançar a nota mínima de 5,0 (cinco). 
 
 
É permitido o uso de dicionário impresso. Não será permitido o uso de 
dicionários de aparelhos celulares ou de quaisquer outros aparelhos 
eletrônicos. Computador, Internet, celular, canetas tradutoras e outros 
recursos de tradução automática serão proibidos durante a realização da 
prova.   
 
O candidato também não poderá utilizar gramáticas, resumos, anotações 
pessoais ou quaisquer materiais de consulta durante a realização da prova.  
 
O candidato estrangeiro deverá obrigatoriamente prestar prova de uma outra 
língua que não seja a sua língua materna. Além disso, deverá apresentar 
certificado de proficiência em língua portuguesa (através do CELPE-Bras, 
certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, 
desenvolvido e outorgado pelo Ministério da Educação (MEC), aplicado no 
Brasil e em outros países com o apoio do Ministério das Relações Exteriores 
(MRE).  
 
5.3. Em relação à segunda e à terceira etapas, a pontuação mínima exigida 
para  o Projeto de Pesquisa e para a Prova de conhecimentos específicos é 
7,0 (sete vírgula zero), em cada etapa. Notas inferiores a essa eliminarão o 
candidato das etapas posteriores.  
 
5.4. A classificação final de cada candidato, a partir da segunda etapa, será 
calculada pela média ponderada da pontuação obtida em cada etapa da 
seleção, sendo que o Projeto terá peso 2 (dois), a Prova de Conhecimentos 
Específicos terá peso 5 (cinco), a arguição do candidato terá peso 2 (dois) e 
a prova de Língua Estrangeira, peso 1 (um). Cada etapa valerá, 
isoladamente, 10,0 (dez pontos ). 
 
5.5. Da 1ª Etapa – Análise da documentação de inscrição 
 
A Comissão de Seleção analisará a documentação entregue pelos 
candidatos e realizará a homologação das inscrições deferidas. 

http://www.cnpq.br/
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−Homologação das inscrições: 27/06/12, às 17h. 
−Divulgação do resultado após recurso: 29/06/12, às 17h.  
 
5.6. Da 2ª. Etapa –  Projeto de Pesquisa 
 
 
Período de Análise: de 02/07/12 a 06/07/12.  
- Divulgação do Resultado: 09/07/12 a partir das 17h. 
- Resultado Final da 2ª Etapa após recurso: 12/07/12.  
 
Serão avaliadas, a relevância, a qualidade do Projeto de Pesquisa, a sua 
adequação às linhas do programa, a exequibilidade da orientação e da 
execução da pesquisa proposta. A Banca de Seleção atribuirá a cada 
candidato uma nota de zero a dez, sendo considerado eliminado o candidato 
que obtiver nota inferior a 7,0 (sete), o qual não poderá participar das etapas 
seguintes do processo. O Projeto de Pesquisa deve seguir as etapas citadas 
no Anexo IV. 
 
 
5.7. Da 3ª. Etapa – Prova de Conhecimentos Específicos 
 
- Data: 04/08/12 .   
- Horário: 8h. 
- Local: a ser divulgado. 
- Divulgação do Resultado: 07/08/12, a partir das 17h. 
-Resultado Final da 3ª Etapa após recurso: 10/08/12, a partir de 17h. Os 
resultados estarão na página do CEFET e também afixados em local da 
secretaria da DIPPG. Sob hipótese alguma, os resultados serão informados  
por telefone, fax e/ou e-mail. Os resultados serão sempre divulgados na 
página virtual do CEFET/RJ e na Secretaria da Direção de Pós-Graduação 
do CEFET/RJ. Caso haja problema na página virtual do CEFET/RJ, o 
resultado estará disponível exclusivamente na Secretaria da Pós-Graduação.  
 
a) A prova escrita, realizada em português, não admite consulta e visa a 

avaliar o candidato a partir dos critérios estabelecidos no Anexo I, tendo 
como referência a bibliografia obrigatória para estudo indicada no referido 
Anexo. 

 
b) Será considerado aprovado na Prova de Conhecimentos Específicos e 

convocado para a próxima etapa do processo seletivo o candidato que 
obtiver, no mínimo, a nota 7,0 (sete vírgula zero). 

 
c) Somente os 36 primeiros aprovados, de acordo com a ordem de 

classificação, irão para a etapa seguinte.  
 
d) O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência 

mínima de trinta minutos do horário estabelecido para o início das provas, 
munido de caneta esferográfica (tinta azul ou preta) e do documento de 
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identificação. Não será permitido o ingresso de candidatos, após o início 
das provas. 

 
e) Somente terá acesso à sala de provas o candidato que estiver 

previamente inscrito e munido de um documento de identidade original, 
com foto. 

 
f) Durante a realização das provas não será admitida qualquer espécie de 

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 
manuais, impressos ou anotações, instrumentos eletrônicos ou similares, 
telefone celular ou qualquer outro receptor ou emissor de mensagens; 
caso isso ocorra, o candidato será eliminado. 

 
 

g) Iniciada a prova, por motivo de segurança, nenhum candidato poderá 
retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do seu início. 

 
h) Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente 

sairão juntos do recinto, após a aposição, em Ata, de suas respectivas 
assinaturas. 

 
i) Não haverá segunda chamada para as provas seja qual for o motivo 

alegado para justificar a ausência do candidato, e o não comparecimento 
à prova importará na sua eliminação do Processo Seletivo. 

 
j) Não será permitida a permanência de crianças no espaço em que a prova 

escrita será aplicada. 
 
k) A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização 

das provas deverá levar acompanhante que ficará em sala reservada para 
essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A candidata 
que não levar acompanhante não poderá realizar a prova. 

 
 
 
5.8. Da 4ª Etapa – Arguição pela Banca de Seleção 
 
- Data: entre os dias 13/0812 e 15/08/12, em horário e local a serem 
divulgados.  
  
- Divulgação do Resultado: 16/08/12, a partir das 17h.  
 
- Resultado final após recurso: 20/08/12. 
 
a) A arguição pela Banca de Seleção visa a avaliar o currículo e o potencial 
do candidato, a viabilidade de sua pesquisa e a relação com as áreas 
temáticas do Programa.   
 
b) A Análise do Currículo Lattes obedecerá às normas dispostas no Anexo II 
deste Edital. 
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5.9. Da 5ª Etapa – Prova de proficiência em Língua Estrangeira (Espanhol ou 
Inglês) 
- Data:  de 21/08/12. 
- Horário: 14h às 16h30min. 
- Local: a ser divulgado. 
- Divulgação do Resultado: 24/08/12,   a partir das 17h. 
- Resultado final após recurso: 28/08/2012. 
 
A prova constará de interpretação de texto da área de conhecimento do 
Programa e visa avaliar a competência de leitura e compreensão de um texto 
de Ciências Humanas escrito em língua estrangeira (inglês ou espanhol), 
escolhida pelo candidato no ato da inscrição. 
 
5.10. Da Divulgação do Resultado: 
- Lista final dos Classificados: 30 de agosto de 2012, a partir das17h. 
 
  

Evento Data Horário Local 

Inscrição Início 11/06/2012 
 

9h-12h 
17h-20h 

secretaria da 
DIPPG 

Término 22/06/2012 
 

9h-12h 
17h-20h 

 

Homologação das Inscrições 27/06/2012 17h mural da secretaria 
da DIPPG e portal 
do CEFET/RJ 

Recurso da homologação das 
inscrições 

28/06/2012 9h-12h 
17h-20h 

secretaria da 
DIPPG 

Resultado da homologação após 
recurso 

29/06/2012 17h mural da secretaria 
da DIPPG e portal 
do CEFET/RJ 

Avaliação dos Projetos de Pesquisa 02/07/2012 a 
06/07/2012 

17h  

Resultado da análise dos projetos 
de pesquisa 

09/07/2011 17h mural da secretaria 
da DIPPG e portal 
do CEFET/RJ 

Recurso da análise do Projeto de 
Pesquisa 

10/07/2011 9h-12h 
17h-20h 

 secretaria da 
DIPPG 

Resultado da análise do Projeto de 
Pesquisa após recurso 

12/07/2011 17h mural secretaria da 
DIPPG e portal do 
CEFET/RJ 

Prova de Conhecimentos  04/08/2012 8H Sala do CEFET-RJ 
a ser divulgada 

Resultado da Prova de 
Conhecimentos  

07/08/2012 17 h mural da secretaria 
da DIPPG e portal 
do CEFET/RJ 

Recurso da prova de Conhecimento 08/08/2012 9h-12h 
17h-20h 

secretaria da 
DIPPG 

Resultado após recurso da prova de 
conhecimento 

10/08/2012 17 h mural da secretaria 
da DIPPG e portal 
do CEFET/RJ 

Arguição pela Banca de Seleção 13 a 
15/08/2012 

A ser 
divulgado 

A ser divulgado 

Resultado da Arguição pela Banca 
de Seleção 

16/08/2011 17h mural da secretaria 
da DIPPG e portal 
do CEFET/RJ 
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Recurso da Arquição 17/08/2012 9h-12h 
17h-20h 

secretaria da 
DIPPG 

Resultado da Arguição pela Banca 
de Seleção após recurso 

20/08/2012 a partir de 
17h 

mural da secretaria  
e portal do 
CEFET/RJ 

Prova de Proficiência em Língua 
Estrangeira (Espanhol ou Inglês) 

21/08/2011 14h-
16h30min 

A ser divulgado 

Resultado da Prova de Proficiência 
em Língua Estrangeira 

24/08/2012 17h  mural da secretaria 
da DIPPG e portal 
do CEFET/RJ 

Recurso da prova de língua 
estrangeira 

27/08/2012 9h-12h 
17h-20h 

secretaria da 
DIPPG 

Resultado da Prova de Proficiência 
em Língua Estrangeira após recurso 

28/08/2012 a partir de 
17h 

mural da secretaria 
da DIPPG e portal 
do CEFET/RJ 

Lista final dos classificados 30/08/2012 17h mural da secretaria 
da DIPPG e portal 
do CEFET/RJ 

 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL: 
 
6.1. Os candidatos aprovados nas etapas referidas no item 5 serão 
classificados em ordem decrescente da Média Final. 
6.2. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, terá 
preferência, sucessivamente, o candidato: 
a) Com maior nota na Prova de Conhecimentos  
b) Com maior nota no Projeto de Pesquisa; 
c) Com maior nota na Arguição; 
d) Mais idoso; 
e) Caso haja pelo menos um candidato com idade igual ou superior a 
sessenta anos, completados até o último dia de inscrição, o desempate se 
dará utilizando como primeiro critério a idade, seguido dos demais critérios já 
enumerados no item 6.2. 
6.3. O número de aprovados poderá ser inferior ao número de vagas. 
6.4. Poderá ser concedida bolsa de estudos pelas agências financiadoras, 
conforme disponibilidade, sujeito ao cumprimento dos pré-requisitos fixados 
por essas agências para a concessão e critérios estabelecidos pela 
Comissão de Bolsas do Programa. 
 
7. DOS RECURSOS 
 
7.1. O prazo para interposição de recursos será de 24 (vinte e quatro) horas 
após a publicação de cada resultado parcial ou do resultado final.  Não serão 
prestadas informações sobre o resultado do processo seletivo por telefone, 
fax e/ou email.  
7.2. O recurso deverá ser individual, com a indicação precisa do objeto e da 
esfera em que o candidato se julgar prejudicado, devidamente fundamentado, 
acompanhado sempre que possível dos comprovantes das irregularidades 
apontadas, e encaminhado ao Presidente da Comissão de Seleção. 
7.3. O requerimento deverá ser digitado em folhas no formato A4, utilizando-
se laudas separadas para cada tópico protestado ou questão da prova, cada 
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qual contendo o nome do candidato e deverá ser protocolado na Secretaria 
do Programa. 
7.4. Se do exame dos recursos resultar em anulação de questão (Prova de 
Conhecimentos), a pontuação correspondente à questão será atribuída a 
todos os candidatos que não a tiverem obtido na correção inicial, 
independentemente de terem recorrido. 
7.5. Será indeferido de imediato, o pedido de recurso não fundamentado ou 
apresentado fora do prazo estipulado no item 7.1 acima ou não subscrito pelo 
próprio candidato. 
7.6. Os recursos enviados por Fax, Internet ou Via Postal não serão aceitos, 
bem como os recursos fora do prazo previsto. 
7.7. Todos os recursos serão analisados e os resultados serão divulgados na 

Secretaria do Programa e no site do Programa (http://portal.cefet-rj.br/) . 
7.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos e 
recursos de recursos. 
7.9. Recursos cujo teor desrespeite a Comissão de Seleção serão 
preliminarmente indeferidos. 
 
 
8. DAS MATRÍCULAS 
 
8.1. A relação final de candidatos selecionados será divulgada no site do 
programa, com informações sobre o período de matrícula e a documentação 
necessária para a mesma. 
8.2. O candidato que, no prazo destinado à matrícula, não cumprir as 
exigências de documentação especificadas no site do programa, não poderá 
matricular-se. Neste caso, fica sem efeito o resultado obtido pelo candidato 
no processo de seleção e será convocado o próximo candidato em lista de 
espera, se houver. 
 
9 - DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
    
9.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas e instruções 
para o processo de seleção, contidas neste edital e nos comunicados já 
emitidos ou que vierem a ser tornados públicos. 
 
9.2. Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada, a qualquer 
tempo, antes da realização das provas mediante nova publicação do item ou 
itens eventualmente retificados, alterados ou complementados. 
 
9.3. Os candidatos não selecionados poderão retirar seus documentos no 
mesmo lugar onde efetuaram a inscrição, no prazo máximo de 30 dias, 
contados a partir da divulgação do resultado final. Após este prazo, o 
CEFET/RJ procederá à destruição dos documentos.  
 
9.4. Caso haja algum tipo de problema técnico no Portal do CEFET/RJ, os 
resultados da seleção deverão ser consultados exclusivamente na secretaria 
da DIPPG/CEFET/RJ, não havendo, assim, possibilidade de prorrogação dos 
prazos estipulados no calendário do concurso. 
 

http://portal.cefet-rj.br/
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9.5 Resultados e informações NÃO serão fornecidos por telefone nem por 
email.  
 
9.6. É de responsabilidade de o candidato informar-se sobre o dia, a hora e o 
local de realização de realização de todas as etapas do processo seletivo que 
exijam sua presença. 
 
9.7. Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão entrar em 
contato com a Comissão de Seleção através da Secretaria do PPRER, até o 
último dia das inscrições para que possam ser planejadas as necessárias 
adaptações. 
 
9.8. Não se admitirá trancamento de matrícula no 1º período letivo do curso. 
 
9.9. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Diretor-Geral do 
CEFET/RJ, ouvida a Comissão de Seleção.      
 
 
 
 

 
Rio de Janeiro,     de                   2012 

 
 

Carlos Henrique Figueiredo Alves 
Diretor-Geral do CEFET/RJ 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ETNICORRACIAL 
 

EDITAL 2012.3 
ANEXO I 

 
 

1 - Bibliografia Básica 
 
 

BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 
1992. 
 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-BrasileiraeAfricana. Pode 

ser acessada em http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_003.pdf  
 
 
FIGUEIREDO, Eurídice (org.). Conceitos de Literatura e Cultura. Juiz de 
Fora; Niterói: UFJF; EdUFF, 2005. 
 
GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Racismo e antirracismo no Brasil.  
3.ed. São Paulo: Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo; Ed. 34, 
2009. 
 
 
HALL, Stuart. Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais. Organização: 
Liv Sovik. Tradução: Adelaine L. G. Resende, Ana C. Escosteguy, Cláudia 
Álvares, Francisco Rüdiger, e Sayonara Amaral. 1a. Reimpressão revista. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.  
 
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade 
nacional versus identidade negra. 3. Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
 
ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: 
Brasiliense, 1994. 
 
PLANO NACIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES 
CURRICULARES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 
ETNICORRACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA 
AFROBRASILEIRA E AFRICANA. Pode ser acessado  em 

http://www.seppir.gov.br/.arquivos/leiafrica.pdf 
 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e 
questão racial no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_003.pdf
http://www.seppir.gov.br/.arquivos/leiafrica.pdf
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SOVIK, Liv. Aqui ninguém é branco. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2009. 
 
VENTURA, Roberto. Estilo Tropical: História Cultural e Polêmicas. São 
Paulo: Cia. das Letras, 1991. 
 
 
 
2. Critérios de Avaliação da Prova de Conhecimentos Específicos: 
 
 2.1- Apresentação do tema (introdução, desenvolvimento e conclusão);  
 
2.2- Conteúdo e análise das questões propostas (domínio do tema, levando 
em consideração a bibliografia citada no edital, o que não invalida o 
candidato enriquecer sua resposta com outros autores); 
 
2.3- Qualidade e rigor na exposição do tema (clareza e sistematização, 
coesão e coerência) e; 
 
 2.4- Objetividade.  
 
 
3. Critérios de Avaliação da Prova de Língua Estrangeira 
 
A prova de Proficiência em Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês) visa a 
avaliar a habilidade do candidato para compreender e inferir informações 
gerais e específicas a partir da leitura de textos acadêmico-científicos sobre 
temáticas relacionadas ao Programa de Pós-Graduação em Relações 
Etnicorraciais. A prova pretende avaliar a capacidade de compreensão do 
candidato na língua estrangeira com vistas ao bom desempenho do mesmo 
nas atividades de aprendizagem e pesquisa no decorrer do curso de 
Mestrado. 
A prova será organizada em 5 (cinco) itens avaliativos e apresentará 
questões de compreensão leitora e/ou tradução de trechos selecionados. 
Cada item avaliativo valerá até 2,0 (dois) pontos como nota máxima 
totalizando 10,0 (dez). As questões serão elaboradas de modo a possibilitar o 
candidato demonstrar conhecimento da língua estrangeira em sua 
modalidade escrita.  
A prova terá duração máxima de 2h30min. 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

 A análise do Currículo Lattes do candidato compreenderá os seguintes 
aspectos: 
 
1 – Titulação Acadêmica (máximo de 2,0 (dois) pontos) 
1.1) Especialização (máximo de dois cursos) 1,0 ponto para cada curso. Na 

apreciação dos certificados de Especialização, somente serão 
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computados aqueles que preencherem os requisitos da legislação 
específica. 
 

2 – Produção Intelectual na grande área do curso ou áreas afins nos últimos 
3 anos: máximo de 3,0 (três) pontos. 
 
2.1 - Artigo em Periódico Indexado: Trabalho Completo (2,0)  
2.2 - Livro: Texto Integral (2,0) / Capítulo (1,0)/ Organização (1,0)  
2.3 - Trabalho em Anais: Trabalho Completo (1,0)/ Resumo (0,2)  
2.4 - Tradução: Artigo (0,5)/ Livro (2,0). 
 
3 – Atividade Profissional na Área de Educação nos últimos 3 anos: máximo 
4,0 (quatro) pontos.  
 
3.1. - Regência em Curso de Graduação: 0,5 por semestre  
3.2. - Regência e/ou trabalho didático-pedagógicos em Escola Básica de 
Ensino – 2,0 por ano  
3.3 - Projetos de Extensão e Pesquisa: 
 
3.3.1- Coordenação comprovada em Projeto aprovado institucionalmente: 1,5 
por projeto (Máximo 2 projetos) 
 
3.3.2 - Participação comprovada como pesquisador ou ator em Projeto 
aprovado institucionalmente: 1,0 por projeto (Máximo 2 projetos) 
 
3.3.3 - Participação em Projetos de Iniciação Científica ou Tecnológica como 
bolsista ou voluntário (0,5 por participação anual – Máximo de 2 projetos). 
 
4. Orientação: máximo de 1,0 (um) ponto TCC/Monografia: 0,5 por cada 
monografia (máximo 2 monografias). 
 
 

ANEXO III 
 

DOCENTES POR LINHA DE PESQUISA 
 
MÍDIA E REPERTÓRIOS CULTURAIS NA CONSTRUÇÃO DE 
IDENTIDADES ETNICORRACIAIS 
 
A linha reúne reflexões sobre estética, cultura, política e as relações de poder 
que se constituem através dos meios e mediações sociais. Pretende explorar, 
no espaço de construção simbólica em que se constituem as mídias, as 
construções identitárias etnicorraciais e as práticas cotidianas dessas 
relações, os embates advindos dela, as consequentes ações políticas ou a 
ausência das mesmas. 
 
Prof.Dr. Alexandre de Carvalho Castro. 
Prof. Dr. Carlos Henrique dos Santos Martins.  
 Prof Dr. Roberto Carlos da Silva Borges.  
Prof. Dr. Júlio Tavares.  
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Profa Dra Tânia Mara Pedro Muller.  
 
 
CAMPO ARTÍSTICO E CONSTRUÇÃO DE ETNICIDADES 
 
Esta linha reúne investigações de representações de África e da diáspora 
africana no Brasil e pretende se aprofundar no pensamento acadêmico-
investigativo sobre afro-brasileiros e relações etnicorraciais, com foco nas 
populações afro-brasileiras e ainda nas relações/influências culturais, sociais, 
históricas e políticas entre África e Brasil. Com essa proposta, esta linha 
abrange questões essenciais para a compreensão dos sujeitos que se 
organizam em múltiplos grupos que configuram a nossa sociedade, como o 
são a Linguagem e a Cultura, em suas mais variadas manifestações no plano 
simbólico, especialmente no campo artístico. 
 
Profa Dra Fátima Maria de Oliveira.  
Profa Dra Nancy Rabelo.  
Prof. Dr. Sérgio Luiz de Souza Costa  
Profa Dra Eneida Leal Cunha.  
Profa Dra Maria Teresa Salgado.  
 
 
 
PENSAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: DIMENSÕES INSTITUCIONAIS 
DAS RELAÇÕES ETNICORRACIAIS 
 
Tendo como base epistemológica o saber constituído na área das Ciências 
Humanas, esta linha tem como fim investigativo questões concernentes ao 
conhecimento, sua aquisição e sua reprodução em Políticas Públicas e 
práticas formativas referentes às relações etnicorraciais no Brasil. A partir dos 
conhecimentos produzidos em diversas áreas de conhecimento, pretende-se 
uma formulação multidisciplinar acerca de Cidadania, Modernidade, Ciência, 
Política, Estado, Colonialismo, Pós-Colonialidade, Gênero, Classe e 
Educação, no que dizem respeito às relações etnicorraciais no Brasil. 
 
Prof. Dr. Alvaro de Oliveira Senra  
Profa Dra Maria Renilda Nery Barreto  
Prof. Dr. Mário Luiz de Souza  
Profª Drª Liv Rebeca Sovik 
Profª Drª Sônia Beatriz dos Santos  
Profª Drª Nara Maria Carlos de Santana  
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

 
MODELO DE PROJETO DE PESQUISA 
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Máximo de 12 páginas, escritas em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 
entre linhas 1,5., folha A4, margens 3,0 cm. O restante da formatação deverá 
estar de acordo com as normas da ABNT em vigor. 
 
O projeto deve conter obrigatoriamente:  
1) Título 
2) Problematização/Justificativa  
3) Objetivos 
4) Metodologia 
5) Fundamentação teórica 
6) Cronograma 
7) Referências bibliográficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        
 
 
Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação - DIPPG 
Programa de Pós-Graduação em Relações Etnicorraciais - PPRER 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 
FICHA DE INSCRIÇÃO N

o
: 

1. Dados pessoais do Candidato 

Nome: ___________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____________________    Sexo: ___________________    

Auto-declaração:  negro   indígena   branco   outro (especificar: _______________________________) 

Candidato ao sistema de cotas raciais:  sim   não 

Opção de Língua Estrangeira:  Inglês  Espanhol 

Portador de necessidades especiais:  sim   não       Em caso afirmativo, qual? ____________________________  

Local de nascimento: ____________________  _________________________       ___________ 
                                              (Cidade)                                                (Estado)                                         (País) 
Filiação: 
 Pai:_____________________________________________________________________________ 

 Mãe:______________________________________________________________________________ 

Identidade: ___________________ Órgão expedidor: ___________  Data de expedição:_________________ 

CPF: _______________________ Estado Civil: __________________ 

Endereço: __________________________________________________________________N
o
____________ 

     (Rua, Avenida) 

Complemento: _____________     Bairro: ________________________________CEP:_______________ 
    (Casa. Apto.) 

Telefone: (____)_________________ Celular: ___________________  e-mail:_______________________ 
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_______________________________________________

 ___________________________________ 

                     Assinatura do Candidato               Responsável pelo 

recebimento 

Rio de Janeiro, _______de ____________ de 2012. 

 

    Comprovante de Inscrição 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO N

o
:  

 

Nome: ____________________________________________________________________________ 

Identidade: ___________________ Órgão expedidor: __________ Data de 

expedição: ______________ 

 

_______________________________________________

 ___________________________________ 

                      Assinatura do Candidato          Responsável pelo recebimento 

 
Rio de Janeiro, _______de ____________ de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 

2. Formação Superior 

Instituição de Origem: ____________________________ Curso: _____________________________________ 

Ano de conclusão: ______________ Título obtido:    __________________________________________ 

3. Informações adicionais relativos à instituição de ensino superior (IES): 

 Docente da Própria IES  

 Docente de Outra IES   

 Docente de IES no exterior 

 Não docente egresso da própria IES  

 Não docente egresso de outra IES no país 

 Não docente egresso de IES no exterior 
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DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 
NOME COMPLETO DO CANDIDATO: 

 
BACHARELADO E/OU LICENCIATURA EM: 

 
INSTITUIÇÃO ONDE CONCLUIU O BACHARELADO E/OU 

LICENCIATURA: 
 

 
Declaro ter concluído o curso supracitado na cidade _______________, 
na data ____/____/____. 
 
Atesto serem verídicas as informações prestadas acima e estar ciente 
de que qualquer informação incorreta implicará no cancelamento, a 
qualquer momento,  da inscrição no processo seletivo do Programa de 
Pós-Graduação em Relações Etnicorraciais, Edital 2012.3. 
 
 
Rio de Janeiro, ____ de  ____ de 2012 
 
 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 


