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Edital de Seleção Pós-Graduação Lato Senso – Turma 2015 – 2017
Atendendo à determinação da coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu em
Arqueologia Brasileira e conforme disposto no seu Regimento Interno, a Comissão de Seleção
designada para coordenar o Processo de Seleção para o ingresso no Curso de Arqueologia
Brasileira em 2015 torna público o seguinte:
1. Site oficial do Programa:
O site oficial do Programa está disponível no link:
http://www.arqueologia-iab.com.br
ou pelo Blog: http://institutodearqueologiabrasileira.blogspot.com.br/
E-mails com questões relativas ao Programa, que não estejam atendidas na lista de
questões mais freqüentes, podem ser enviadas diretamente através dos seguintes email (s):
genesisptorres@hotmail.com ou iabcursos@arqueologia-iab.com.br
2. Número de vagas:
O processo de seleção visa o preenchimento de até 35 vagas para os interessados em
obter o grau de Especialista em Arqueologia Brasileira;
3. Dos Custos e Cronograma das aulas:
3.1. O Curso tem um custo de R$ 9.846,00 (nove mil oitocentos e quarenta e seis reais)
divididos em 18 (dezoito) parcelas de R$ 547,00 (quinhentos e quarenta e sete reais);
3.2. A Carga horária é de 360 h, divididas em 18 meses, sendo 20 h/a mês;
3.3. As aulas serão sempre realizadas aos sábados e domingos no horário de 08h às 18h;
4. Cronograma das inscrições:
4.1. Inscrição e entrega de documentação: aberto (prorrogado até o fechamento da
turma)
4.2.
4.3.

Avaliação da documentação: aberto (prorrogado até o fechamento da turma);
Divulgação dos candidatos aprovados: aberto (prorrogado até o fechamento da

turma);
4.4. Matrículas: consideram-se matriculados todos àqueles que entregaram
documentação, questionário avaliativo e pagaram a taxa de inscrição. Os nomes dos aprovados
serão publicados no Site e Blog do Instituto de Arqueologia Brasileira;

5. Inscrição
5.1. Importante: o candidato com pendências ou irregularidades na documentação será
excluído do processo de seleção em qualquer fase do mesmo;
5.2. Taxa de inscrição: o candidato deverá pagar no ato da inscrição o valor de
R$100,00 (cem reais). Esse valor deverá ser depositado no Banco Itaú - Agência 9214 – conta
06932-1. No caso de desistência ou que não seja selecionado o valor não será devolvido;
5.3. Da Inscrição realizada no IAB:
A ficha de inscrição poderá ser preenchida na sede do IAB e entregue juntamente com os
documentos no período mencionado no item 4.1. Os documentos são os que se referem ao item 5.6.
O endereço do IAB é Estrada do Sarapuí, 3199 – Anexo 7, Vila Santa Tereza. Belford Roxo, RJ,
CEP 26193-575. Serão entregues obrigatoriamente em duas vias;
5.4. Horário para entrega da versão impressa da Ficha de Inscrição e da
documentação na Secretaria do IAB:
De segunda à sexta feira 13:30 hs às 16:30hs e no sábado de 8:00hs ás 12:00hs;
Obs.: Não serão recebidas documentações após às 16:30h do encerramento do período
de inscrições indicado no item 4;
5.5. Opção pelo Correio: Haverá uma opção de impressão da Ficha de Inscrição,
conforme modelo no Site do Instituto de Arqueologia Brasileira www.arqueologia-iab.com.br ou
pelo Blog: http://institutodearqueologiabrasileira.blogspot.com.br/, a qual deverá ser preenchida,
assinada e endereçada ao Instituto de Arqueologia Brasileira juntamente com a documentação
especificada no item 5.6. O envio será pelos correios (de preferência por sedex) com aviso de
recebimento. O recibo bancário da taxa de inscrição será juntado aos documentos postado no
Correio. Todos os documentos serão enviados obrigatoriamente em duas vias. Os documentos
enviados pelo Correio serão entregues no seguinte endereço: Rua Cel José Muniz, 432 – CEP
26545-060 – Bairro Olinda – Cidade de Nilópolis-RJ.
5.6. Documentação obrigatória a ser entregue no ato da inscrição:
 Duas cópias da Identidade;
 Duas cópias do CPF;
 Duas fotos 3x4;
 Duas cópias do comprovante de residência;
 Duas copias do Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão da Graduação. (Uma das
vias deverá ser autenticada);
 Duas copias do Histórico Escolar da Graduação;
 Duas copias do curriculum vitae (preferencialmente elaborado de acordo com o modelo da
Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br);
 Duas copias do Titulo de Eleitor e recibo de votação;
 Duas copias do Registro Civil;
 Duas copias do Certificado de Reservista (para o sexo masculino);
 Copia em uma via do questionário avaliativo.
6. Do Processo Avaliativo - Questionário
O processo avaliativo constará além dos documentos descritos no item 4.4., a entrega do
questionário avaliativo, fundamentado nas linhas de pesquisa e as ementas anexadas neste edital.

7. Resultado
A relação dos selecionados será publicada em edital no site do IAB, juntamente com
informações sobre matrícula, em data indicada no item três.
Não haverá a possibilidade de Interposição de recurso.
8. Informações adicionais
A Instituição Acadêmica é a Faculdade Redentor.
As atividades de aulas terá previsão para início na 2ª. quinzena de agosto, em data a ser
informada pelo IAB;
Mais informações estão no site do IAB;
A leitura do Regulamento Geral do IAB, disponível no Site e no Blog, sendo obrigatória para
os candidatos.

Belford Roxo, 06 de abril de 2015.
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Coordenador da Pós Graduação Lato Senso em
Arqueologia Brasileira pela Faculdade Redentor.

