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1) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ã Universidade Federal Fluminense torna puú blico, para o conhecimento dos
interessados1, que estaraã o abertas, de 17 de agosto de 2022 ateú aà s 23h e 59
minutos do dia 29 de setembro de 2022 do horaú rio de Brasíúlia, as inscriçoã es para a
seleçaã o de ÃLUNOS ESTRÃNGEIROS para o Curso de Poú s-Graduaçaã o em Cultura e
Territorialidades (Mestrado), conceito 4 na avaliaçaã o da CÃPES, curso que
funciona pautado nos termos do Regimento Geral para Cursos de Poú s-Graduaçaã o
stricto sensu, bem como nos do Regulamento Especíúfico do referido curso, em
horaú rio e local abaixo determinados.
2) DO MESTRADO
Entendemos que a cultura eú parte constitutiva de toda praú tica social e que na
contemporaneidade essa dimensaã o tem centralidade. Ãssim, acreditamos que
olhar para a questaã o da cultura eú hoje fundamental para mapearmos formas de
atuaçaã o políútica. Haú , neste sentido, uma dupla imbricaçaã o entre cultura e políútica.
Tais imbricaçoã es se consolidam e adensam nas sociedades contemporaâ neas,
muú ltiplas e complexas, em que as relaçoã es espaço e tempo saã o continuamente
alteradas pelas praú ticas culturais. Portanto, haú uma forte interseçaã o entre o campo
da cultura e suas muú ltiplas dimensoã es espaciais, tanto em termos materiais quanto
simboú licos, pressupondo relaçoã es processuais com os territoú rios em que se daã o
tais relaçoã es. Neste sentido, a proposta de pensarmos as territorialidades,
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entendendo que os territoú rios saã o espaços em construçaã o, lugares em processo de
significaçaã o, objetos de disputas e negociaçoã es, em que a cultura exerce papel
central, eú tambeú m eixo estrateú gico de nosso PPG. Principalmente se levarmos em
consideraçaã o que os espaços das cidades, suas tessituras, as redes sociais e virtuais
que englobam, seus muú ltiplos usos, formas de apropriaçaã o, exclusaã o, inclusaã o e
luta saã o atravessados por praú ticas culturais, podemos concluir que cultura e
territorialidade saã o noçoã es interdisciplinares, por exceleâ ncia, e demandam
estrateú gias metodoloú gicas plurais que estaã o relacionadas aà tradiçaã o reflexiva das
diferentes aú reas das quais se originam os professores do corpo docente que
compoã em este Programa de Poú s-Graduaçaã o.
O Programa oferece treâ s linhas de pesquisa:
LINHA 1: POLÍTICAS, ESPACIALIDADES, RELAÇÕES E CONFLITOS
SOCIOCULTURAIS
Ementa: Esta linha de pesquisa reconhece as relaçoã es de muú tua
dependeâ ncia entre espaço, cultura e políútica. Traduz-se, portanto, nas praú ticas
sociais e culturais atravessadas pelas diversas formas de territorializaçaã o e as
formas como os sujeitos sociais assumem seu lugar no mundo políútico. Desta
maneira, interessa interpelar os fenoâ menos identificados das relaçoã es entre
políútica e cultura, entre cultura e patrimoâ nio, entre diversidade, diferença e
alteridade, entre economia e trabalho cultural, entre cultura, conflito e poder, entre
sociabilidades e formas de apropriaçaã o do territoú rio, entre dimensoã es geracionais
etc., em suas relaçoã es com as muú ltiplas formas de produçaã o dos espaços e da
cidade.
Palavras-chave: territoú rio – políúticas de cultura – poder – diversidade –
sociabilidades

LINHA 2 – PERFORMANCES, AGÊNCIAS E SABERES CULTURAIS
Ementa: Examina praú ticas sociais que forjam identidades, territoú rios,
espacialidades. Visa investigar, em perspectiva interdisciplinar, experieâ ncias
relacionadas aà s interaçoã es sociais na cidade, no campo, no ciberespaço envolvendo
trocas de saberes e de mediaçoã es culturais, relaçoã es de poder e disputas políúticas,
culturais etc. Na abordagem proposta, objetos, corpos, espaços saã o vistos como
portadores de ageâ ncias, de qualidades poeú ticas, de dimensoã es performativas na
medida em que acionam modalidades e qualidades ritualíústicas, imaginaú rias,
religiosas, artíústicas.
Palavras-chave: Praú ticas; Interaçoã es Sociais; Disputas; Trocas de Saberes;
Poeú ticas

LINHA 3 – FRONTEIRAS E PRODUÇÕES DE SENTIDO

Ementa: Pretendemos, nesta linha, contemplar as discussoã es sobre
fronteiras e fluxos em muú ltiplas acepçoã es, para aleú m de sua dimensaã o fíúsica,
embora a incluindo, mas incorporando tambeú m outras possibilidades em termos
de deslocamentos e hibridismos. Neste sentido, a linha englobaraú reflexoã es sobre
as territorialidades em suas dimensoã es locais, regionais, nacionais e globais,
pensando a partir dos entre-lugares. Da mesma forma, nos voltaremos para
questoã es do poú s/de/des colonialismo (com eâ nfase na Ãmeú rica Latina de forma
geral), das interseccionalidades (com destaque para as variaú veis em torno de
geâ nero, sexualidade, raça, etnia, classe, migraçoã es, diaú sporas), das construçoã es
narrativas das memoú rias, identidades, representaçoã es, subjetividades, percursos.
Os aspectos discursivos, as relaçoã es de poder e as linguagens muú ltiplas da cultura
em torno das produçoã es de sentido iraã o nortear nossas reflexoã es, em perspectivas
multi, inter e transculturais.
Palavras-chave: Fluxos; entre-lugares; construçoã es narrativas; epistemes
poú s/de/ des coloniais; interseccionalidades
3) DOS CANDIDATOS
Ãs inscriçoã es referentes ao presente edital estaã o abertas para candidatos
estrangeiros, portadores de tíútulo de graduaçaã o, independentemente da sua aú rea
de formaçaã o. Os aprovados pela modalidade do presente edital naã o concorreraã o aà s
bolsas de estudo que porventura o curso venha a ter, devendo buscar apoio em
outras frentes, nacionais ou em seu paíús de origem.
4) DAS INSCRIÇÕES
4.1 Ãs inscriçoã es seraã o feitas de acordo com as indicaçoã es previstas neste edital e
divulgadas tambeú m atraveú s do site www.ppcultuff.com. Informaçoã es sobre o
programa e suas linhas de pesquisas podem ser obtidas neste mesmo endereço
eletroâ nico.
4.2 Inscriçaã o: os documentos abaixo citados devem ser enviados para o e-mail
turma2023ppcult@gmail.com de 17 agosto de 2021 ateú aà s 23h e 59 minutos do dia
29 de setembro de 2022 do horaú rio de Brasíúlia, impreterivelmente (naã o seraã o
considerados e-mails enviados apoú s esse prazo), com o subject/assunto Inscrição
turma 2023 ESTRANGEIRO. – TODOS SÃO OBRIGATÓRIOS:
4.3 Documentos necessaú rios aà inscriçaã o:
a) Requerimento de inscriçaã o preenchido, conforme modelo exposto no
site: www.ppcultuff.com, e disponíúvel na secretaria do Programa.
b) Coú pia frente e verso do diploma (que – se o candidato for aprovado -

deveraú ser reconhecido pelo Ministeú rio da Educaçaã o do Brasil, ou outras
provideâ ncias indicadas pelo Colegiado deste Programa de Poú s-Graduaçaã o).
c) Coú pia frente e verso do documento de identidade ou nuú mero do
passaporte.
d) Comprovante de resideâ ncia no exterior, em nome do candidato.
e) Ãtestado de proficieâ ncia em líúngua portuguesa, ou atestado similar, no
qual o aluno apresente sua capacidade de cursar o mestrado no Brasil.
f) Coú pia do curriculum vitae, no formato Lattes (http://lattes.cnpq.br/), em
que se demonstrem a formaçaã o acadeâ mica, a experieâ ncia profissional e a produçaã o
intelectual do candidato.
g) Carta de intençaã o dirigida aà Banca de Seleçaã o, redigida em líúngua
portuguesa, apontando as razoã es de ter escolhido cursar poú s-graduaçaã o no Brasil,
especificamente no programa UFF- PPCULT e a Linha de pesquisa pretendida,
contendo tambeú m breve descriçaã o da trajetoú ria do candidato (maú ximo de cinco
paú ginas).
h) Projeto de pesquisa, em formato pdf. Ã naã o entrega e/ou naã o envio do
projeto no prazo estabelecido neste edital implicaraú na eliminaçaã o automaú tica do
candidato.
Importante: O projeto deve ser enviado por e-mail em dois arquivos em separado.
No primeiro, deveraú ser enviada somente a folha de rosto do projeto, com os dados
pessoais (conforme detalhado abaixo). No segundo, sem a folha de rosto e sem a
identificaçaã o do candidato, o projeto com o mesmo tíútulo constante da folha de
rosto. Com isso, garante-se assim o anonimato do projeto junto aà banca
examinadora, pois somente a Secretaria, no ato de inscriçaã o, teraú acesso aà
identificaçaã o dos candidatos.
O projeto de pesquisa deveraú ser redigido em líúngua portuguesa, em conformidade
com uma das Linhas de Pesquisa do Programa, contendo ateú 10 (dez) paú ginas
(TÃMÃNHO MÃÁ XIMO), incluindo-se Bibliografia e Ãnexos (se for o caso), naã o
incluindo a folha de rosto (a ser entregue em arquivo separado, como indicado no
paraú grafo anterior), e contemplando os seguintes itens: a) delimitaçaã o do tema e
das questoã es da pesquisa; b) justificativas quanto aà pertineâ ncia e viabilidade do
projeto, bem como adequaçaã o aà Linha de Pesquisa proposta; c) objetivos; d)
metodologia; e) bibliografia míúnima.
Na folha de rosto, deveraú constar a identificaçaã o do candidato, com: seu nome,
tíútulo do projeto e indicaçaã o da linha de pesquisa a que gostaria de vincular-se.
O projeto deveraú ser elaborado em folha Ã4. Margens de 2cm, fonte arial nuú mero
12 para o texto corrido e 10 para as citaçoã es longas. O espaçamento deveraú ser de
1,5. Citaçoã es e bibliografia devem ser feitas de acordo com as normas da ÃBNT.

ATENÇÃO: Os projetos que identificarem de qualquer forma o candidato
serão desclassificados.
Os projetos seraã o avaliados tendo em vista os seguintes criteú rios:
1.
Explicitaçaã o e precisaã o no recorte do tema, atentando para a
pertineâ ncia do mesmo no que se refere aà proposta do curso;
2.
Explicitaçaã o e precisaã o na definiçaã o dos objetivos, da questaã o de
pesquisa e da metodologia;
3.
Pertineâ ncia da proposta aà indicaçaã o da Linha de Pesquisa do
Programa, que deve ser claramente indicada no item Justificativas do Projeto.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Por ocasiaã o da inscriçaã o no processo de Seleçaã o
Turma 2023, o candidato receberaú um comprovante de inscriçaã o, em que constaraú
o Coú digo Numeú rico de Identificaçaã o de Inscriçaã o (que será enviado por e-mail
até as 23 horas e 59 minutos do horaú rio de Brasíúlia do dia 30 de setembro de
2021, na confirmação da inscrição). Ã homologaçaã o puú blica das inscriçoã es
aconteceraú com a divulgaçaã o da lista dos inscritos, atraveú s dos Coú digos de
Identificaçaã o dos mesmos, no site do PPCULT https://www.ppcultuff.com/ ateú
as 23 horas e 59 minutos do horaú rio de Brasíúlia do dia 10 de outubro de 2022),
com o qual seraú identificado no decorrer do processo, visando manter o anonimato
tanto nas fases possíúveis de avaliaçaã o, quanto para a divulgaçaã o puú blica dos
resultados.
Somente no resultado final, conforme detalhado no item 8) DO CALENDÁRIO,
seraã o divulgados os nomes dos candidatos selecionados aprovados.
Solicitamos que os dados de e-mails dos candidatos estejam sempre atualizados.
Caso o candidato naã o encontre mensagens do Programa na sua caixa de entrada de
e-mails, solicitamos que os candidatos consultem a sua caixa de spam antes de
qualquer contato com o Programa
5) DA SELEÇÃO
5.1 O processo de seleçaã o consistiraú da anaú lise dos seguintes documentos:
5.1.1 PROJETO DE PESQUISÃ (PESO 1);
5.1.2 CÃRTÃ DE INTENÇÃÃ O (PESO 1);
5.1.3 ÃNÃÁ LISE CURRICULÃR (PESO 1).
Para questaã o de classificaçaã o, a meú dia final do candidato seraú resultante de meú dia
ponderada da avaliaçaã o do projeto de pesquisa (peso 1), carta de intençaã o (peso 1)
e anaú lise curricular (peso 1). Seraã o aprovados os candidatos que obtiverem nota
igual ou superior a 7,0 (sete).

5.2 Para fins de desempate, seraã o consideradas, pela ordem:
a) candidatas maã es haú no maú ximo 5 (cinco) anos (mediante envio de
certidaã o de nascimento e/ou documento de guarda para fins de adoçaã o da
criança);
b) a avaliaçaã o do projeto de pesquisa;
c) candidato com maior idade.
5.3 Ã divulgaçaã o dos resultados seraú feita pela Secretaria do Programa de Poú sGraduaçaã o, pela paú gina da internet: www.ppcultuff.com e/ou pelo Facebook
https://www.facebook.com/ppcult.
6) DA AVALIAÇÃO
Ã avaliaçaã o seraú realizada por uma banca constituíúda por 03 (treâ s) membros do
programa. Esta banca se encarregaraú de conduzir todas as etapas do processo de
avaliaçaã o e seleçaã o.
7) DAS VAGAS
Estaã o abertas 03 (treâ s) vagas para alunos estrangeiros para o Mestrado em
Cultura e Territorialidades, com o iníúcio das aulas previsto para o primeiro
semestre letivo de 2023. Naã o haveraú a obrigatoriedade de preenchimento de
todas as vagas.
8) DO CALENDÁRIO
• Períúodo de inscriçaã o: 17 de agosto (quarta-feira) a 29 de setembro (quintafeira) de 2022 ateú as 23 horas e 59 minutos do horaú rio de Brasíúlia.
• Envio de confirmaçaã o da inscriçaã o por e-mail a cada candidato, com o Coú digo
Numeú rico de Identificaçaã o de Inscriçaã o do mesmo – ateú 30 de setembro (sextafeira) de 2022.
• Divulgaçaã o puú blica das candidaturas homologadas com os respectivos Coú digos
Numeú ricos de Identificaçaã o de Inscriçaã o – dia 10 de outubro de 2022 (segundafeira), apoú s as 17h do horaú rio de Brasíúlia.
• Divulgaçaã o preliminar do resultado: 16 de novembro de 2022, ateú as 17h do
horaú rio de Brasíúlia.
• Períúodo para interposiçaã o de recurso referente ao resultado: dia 17 de
novembro de 2022, ateú as 12h do horaú rio de Brasíúlia.
• Resultado da avaliaçaã o dos recursos interpostos: dia 18 de novembro de

2022, ateú as 18h do horaú rio de Brasíúlia.
• Resultado final: dia 12 de dezembro de 2022, ateú aà s 17h do horaú rio de
Brasíúlia.
9) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Seraú desclassificado e automaticamente excluíúdo do processo seletivo o
candidato que:
a) Prestar declaraçoã es ou apresentar documentos falsos em quaisquer das
etapas da seleçaã o.
b) Naã o apresentar toda a documentaçaã o requerida nos prazos e condiçoã es
estipuladas neste Edital.
c) Utilizar-se de quaisquer meios ilíúcitos.
9.2 Seraã o considerados desistentes todos os candidatos aprovados e
selecionados que naã o realizarem suas matríúculas no períúodo indicado pelo
Programa de Poú s-Graduaçaã o em Cultura e Territorialidades da UFF. Tendo sido
caracterizada a desisteâ ncia, seraã o chamados candidatos possivelmente
excedentes, obedecendo-se aà ordem de classificaçaã o da seleçaã o.
9.3 Todos os comunicados aos candidatos que se façam necessaú rios ao
longo do processo seletivo seraã o divulgados na Secretaria do PPCULT e, quando
os recursos tecnoloú gicos estiverem disponíúveis, pela paú gina da internet:
www.ppcultuff.com e/ou pelo Facebook https://www.facebook.com/ppcult
9.4 No ato da matríúcula o aluno deveraú trazer o diploma ou declaraçaã o
oficial de ter terminado a graduaçaã o e estar aguardando a expediçaã o do diploma.
9.5 Casos omissos seraã o resolvidos pela Banca de Seleçaã o e pelo Colegiado
do PPCULT.
10) DA POLÍTICA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PPCULT/UFF
O PPCULT naã o dispoã e de recursos para concessaã o de bolsas para alunos
estrangeiros.
11) DA BANCA DE SELEÇÃO 2021 – TURMA 2023 PPCULT/UFF
11.1 Membros Titulares: Maú rio Ferreira de Pragmaú cio Telles, Flora
Coâ rtes Daemon de Souza Pinto, Juú lio Ceú sar Ferreira.

11.2 – Membros suplentes: Daniel Bitter, Joaã o Domingues.
12) SECRETARIA DO PPCULT
Universidade Federal Fluminense/Instituto de Ãrte e Comunicaçaã o Social
Rua Lara Vilela, 126 - Saã o Domingos - Niteroú i/RJ - CEP 24.210-590
Informaçoã es
apenas
turma2023ppcult@gmail.com.

pelos

emails:

ppcultuff@gmail.com

e

Niteroú i, 11 de agosto de 2022

__________________________
Joaã o Luiz Pereira Domingues
Coordenador do PPCULT/UFF

