
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUEOLOGIA DO 
MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

(PPGArq– MAE/ USP) 
 

Retificação do EDITAL PARA INGRESSO NOS CURSOS DE MESTRADO, 

DOUTORADO E DOUTORADO DIRETO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ARQUEOLOGIA - [ALUNOS/AS REGULARES PARA VAGAS DE AMPLA 

CONCORRÊNCIA E PARA POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA PARA PESSOAS 

PRETAS/PARDAS] 

Onde se lê: A Comissão de Pós-graduação (CPG) do Museu de Arqueologia e 

Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE/USP) estabelece as normas de seleção 

para ingresso no Programa de Pós-graduação em Arqueologia (PPGArq – MAE/ USP) 

e torna público que as inscrições no processo seletivo para preenchimento de vagas 

de Ampla Concorrência (AC) e de vagas disponibilizadas em Política de Ação 

Afirmativa (PAA) estarão abertas de 18 a 22 de outubro de 2021.  

Leia-se: A Comissão de Pós-graduação (CPG) do Museu de Arqueologia e Etnologia 

da Universidade de São Paulo (MAE/USP) estabelece as normas de seleção para 

ingresso no Programa de Pós-graduação em Arqueologia (PPGArq – MAE/ USP) e 

torna público que as inscrições no processo seletivo para preenchimento de vagas de 

Ampla Concorrência (AC) e de vagas disponibilizadas em Política de Ação Afirmativa 

(PAA) estarão abertas de 18 a 27 de outubro de 2021. 

No item 3.1., onde se lê: As inscrições serão feitas exclusivamente pelos formulários 

eletrônicos de inscrição para Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto disponíveis na 

página do programa https://sites.usp.br/ppgarqmae/, entre às 09:00h do dia 

18/10/2021 e às 17:00h do dia 22/10/2021. 

Leia-se: As inscrições serão feitas pelos formulários eletrônicos de inscrição para 

Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto disponíveis na página do programa 

https://sites.usp.br/ppgarqmae/, entre às 09:00h do dia 18/10/2021 e às 17:00h do dia 

27/10/2021. Toda a documentação comprobatória contemplada nos ITENS 3.4 e 4.7 

deste edital poderá ser anexada no formulário eletrônico (para envios dentro da rede 

VPN USP) ou enviada em um único correio eletrônico ao 

emailseletivo.ppgarq.mae@usp.br.  

No item 3.1., onde se lê: Para inscrição deve ser preenchido o formulário eletrônico e 

anexada toda a documentação obrigatória em formato pdf. Cada upload de arquivo 

deve ter no máximo 2 MB. No formulário deverá ser anexado também um arquivo 

único (de até 2 MB em formato pdf) contendo: histórico escolar da graduação, CV 

lattes/ currículo vitae e projeto de pesquisa (para candidaturas a Mestrado e 

Doutorado Direto); histórico escolar da graduação, histórico escolar do mestrado, CV 

lattes/ currículo vitae e projeto de pesquisa (para candidaturas a Doutorado). 

Leia-se: Para inscrição deve ser preenchido o formulário eletrônico e, nos casos em 

que a candidatura tiver acesso à rede VPN USP, anexada toda a documentação 

obrigatória em formato pdf. Cada upload de arquivo deve ter no máximo 2 MB. No 

formulário deverá ser anexado também um arquivo único (de até 2 MB em formato 

pdf) contendo: histórico escolar da graduação, CV lattes/ currículo vitae e projeto de 

pesquisa (para candidaturas a Mestrado e Doutorado Direto); histórico escolar da 

graduação, histórico escolar do mestrado, CV lattes/ currículo vitae e projeto de 

pesquisa (para candidaturas a Doutorado). Quando a candidatura não estiver na rede 



VPN USP, a inscrição deverá ser feita preenchendo o formulário eletrônico, mas sem 

envio dos anexos pelo formulário. Toda a documentaçãocomprobatória contemplada 

no formulário eletrônico e nos ITENS 3.4 e 4.7 deste edital, deverá ser enviada em um 

único correio eletrônico ao email seletivo.ppgarq.mae@usp.br. O arquivo único deverá 

ser nomeado com o nome completo da pessoa: nome_último sobrenome. Além do 

arquivo único, deverá ser enviado um segundo arquivo pdf somente com cópia do 

Currículo Lattes/ Curriculum Vitae, histórico escolar da graduação (para Mestrado e 

Doutorado Direto) ou histórico escolar do mestrado (para Doutorado) e Projeto de 

pesquisa. Este segundo arquivo deverá ser nomeado: nome_últimosobrenome_CV-

projeto. Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta ou em formato 

.doc/ docx. 

No item 4.1., onde se lê: Todas as candidaturas deverão comprovar a compreensão 

do inglês no ato da inscrição, como disposto no ITEM 4.7 deste Edital. Tal 

comprovação será feita obrigatoriamente mediante envio da documentação 

comprobatória no formulário eletrônico de inscrição para o processo seletivo 2021. 

Leia-se: Todas as candidaturas deverão comprovar a compreensão do inglês no ato 

da inscrição, como disposto no ITEM 4.7 deste Edital. Tal comprovação será feita 

obrigatoriamente mediante envio da documentação comprobatória no formulário 

eletrônico de inscrição para o processo seletivo 2021, nos casos em que a candidatura 

tiver acesso à rede VPN USP. Quando a candidatura não estiver na rede VPN USP, a 

documentação comprobatória deverá ser enviada no arquivo único descrito no ITEM 

3.1. 

No item 4.2., onde se lê: As candidaturas para Doutorado ou Doutorado Direto 

deverão comprovar também a compreensão do espanhol, OU francês OU italiano no 

ato da inscrição, como disposto no ITEM 4.7 deste Edital. Tal comprovação será feita 

obrigatoriamente mediante envio da documentação comprobatória no formulário 

eletrônico de inscrição para o processo seletivo 2021. 

Leia-se: As candidaturas para Doutorado ou Doutorado Direto deverão comprovar 

também a compreensão do espanhol, OU francês OU italiano no ato da inscrição, 

como disposto no ITEM 4.7 deste Edital. Tal comprovação será feita obrigatoriamente 

mediante envio da documentação comprobatória no formulário eletrônico de inscrição 

para o processo seletivo 2021, nos casos em que a candidatura tiver acesso à rede 

VPN USP. Quando a candidatura não estiver na rede VPN USP, a documentação 

comprobatória deverá ser enviada no arquivo único descrito no ITEM 3.1. 

No item 4.6., onde se lê: Candidaturas que não anexarem no formulário eletrônico de 

inscrição a devida comprovação de compreensão nas línguas estrangeiras solicitadas 

pelo PPGArq – MAE/ USP, nos termos do ITEM 4.7 deste Edital, NÃO serão inscritas 

e não poderão participar do processo seletivo. 

Leia-se: Candidaturas que não anexarem no formulário eletrônico de inscrição a 

devida comprovação de compreensão nas línguas estrangeiras solicitadas pelo 

PPGArq – MAE/ USP, ou que não enviarem a documentação comprobatória no 

arquivo único pelo email seletivo.ppgarq.mae@usp.br, nos termos do ITEM 4.7 deste 

Edital, NÃO serão inscritas e não poderão participar do processo seletivo. 

No item 5.7.II, onde se lê: A prova escrita para Mestrado será realizada no dia 

3/11/2021 às 10h (horário de Brasília), e para Doutorado e Doutorado Direto será 

realizada no dia 4/11/2021 às 10h (horário de Brasília), ambas pela plataforma Google 

Meet e com duração de três horas. Os links para as reuniões serão divulgados, por e-



mail, no máximo uma semana antes da prova a todas as candidaturas inscritas. É 

obrigação das candidaturas contarem com computador com câmera funcionando 

durante a prova, já que a escrita será supervisionada. Quem não tiver câmera 

funcionando no dia da prova não poderá participar da Fase 1 e será desclassificado/a. 

 

Leia-se: A prova escrita para Mestrado será realizada no dia 8/11/2021 às 10h 

(horário de Brasília), e para Doutorado e Doutorado Direto será realizada no dia 

9/11/2021 às 10h (horário de Brasília), ambas pela plataforma Google Meet e com 

duração de três horas. Os links para as reuniões serão divulgados, por e-mail, até dia 

5/11 a todas as candidaturas inscritas. É obrigação das candidaturas contarem com 

computador com câmera funcionando durante a prova, já que a escrita será 

supervisionada. Quem não tiver câmera funcionando no dia da prova não poderá 

participar da Fase 1 e será desclassificado/a. 

No item 10 passa a valer o seguinte cronograma: 

DATA HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 

18 a 27/10/2021 

Entre 09:00h de 

18/10 e 17:00h de 

27/10 (horário de 

Brasília) 

Período de inscrição no processo seletivo on-line 

pelo formulário eletrônico disponível no site do 

programa e/ou pelo correio seletivo.mae@usp.br. 

8/11/2021 

10h (horário de 

Brasília) – link do 

Google Meet será 

disponibilizado no 

máximo na semana 

anterior à prova 

FASE 1: Prova de conhecimentos - Mestrado 

9/11/2021 

10h (horário de 

Brasília) – link do 

Google Meet será 

disponibilizado no 

máximo na semana 

anterior à prova 

FASE 1: Prova de conhecimentos – Doutorado e 

Doutorado Direto 

22/11/2021 
A partir das 14:00h 

(horário de Brasília) 
Divulgação do resultado da FASE 1  

23 e 24/11/2021 
Até 14:00h de 24/11 

(horário de Brasília) 
Período para solicitação de recurso da FASE 1 

29/11/2021 
A partir das 09:00h 

(horário de Brasília) 
Divulgação do resultado pós-recursal da FASE1  

30/11 a 

10/12/2021 
 FASE 2: Avaliação do conjunto CV / projeto 

13/12/2021 
A partir das 14:00h 

(horário de Brasília) 
Divulgação do resultado da FASE 2 

14 e 15/12/2021 
Até 14:00h de 15/12 

(horário de Brasília) 
Período para solicitação de recurso da FASE 2 

20/12/2021 
A partir das 14:00h 

(horário de Brasília) 
Divulgação do resultado pós-recursal da FASE 2  

20/12/2021 

A partir das 

14:00h(horário de 

Brasília) 

Resultado final homologado 



 


