CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM
Departamento de Letras e Pedagogia
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
MESTRADO EM CIÊNCIAS DA LINGUAGEM
Edital de Seleção - Turma 2010.2
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu MESTRADO EM CIÊNCIAS DA
LINGUAGEM, da Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus de Guajará-Mirim, torna
pública a abertura de inscrições para o processo de seleção de alunos para ingresso no período letivo de
2010.
.
01. APRESENTAÇÃO
O Programa de Pós-Graduação stricto sensu MESTRADO EM CIÊNCIAS DA LINGUAGEM,
autorizado pela CAPES, sediado no Campus da UNIR em Guajará-Mirim, na modalidade de curso
presencial das 2as às 6as feiras, pela manhã, visa a incentivar a pesquisa e a promover o aprimoramento
técnico e científico de recursos humanos na ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM
ETNOLINGÜÍSTICA, COM as seguintes LINHAS DE PESQUISA:
♦ LP1: ETNOLINGÜÍSTICA INDÍGENISTA
♦ LP2: ETNOLINGÜÍSTICA AFRICANISTA
♦ LP3: ETNOLINGÜÍSTICA AMAZÔNICA
De acordo com a definição estabelecida, por Etnolingüística entende-se um conjunto de disciplinas que
estudam as relações da língua com a cultura, a sociedade e a educação, focalizando-se especialmente as
questões do relacionamento entre língua e visão do mundo, e entre ecossistemas lingüísticos e sociais.

02. EXIGÊNCIAS PARA TITULAÇÃO
♦ aprovação na seleção
♦ cumprimento dos créditos
♦ proficiência em língua estrangeira (inglês, francês ou espanhol)
♦ defesa da dissertação
♦ duração máxima de 24 meses.
03. SISTEMA DE CRÉDITOS
O título de Mestre em Ciências da Linguagem será outorgado ao discente que obtiver um mínimo de 36
créditos, a serem integralizados no prazo máximo de 24 meses, sendo assim distribuídos:
♦ 30 créditos em, no mínimo, 10 disciplinas de 45 horas

♦ 06 créditos correspondentes à dissertação de Mestrado.
04. CURRÍCULO DO CURSO
♦ 03 disciplinas obrigatórias
♦ 07 disciplinas optativas (no mínimo).
05. ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO
As orientações serão realizadas por professores do quadro permanente ou colaboradores da UNIR, com a
eventual co-orientação de professores visitantes vinculados a outra instituição, desde que devidamente
credenciados pelo colegiado do Mestrado. As abordagens etnolingüísticas a serem contempladas para a
elaboração das dissertações abarcam diversas modalidades tais como, notadamente, Lingüística
Descritiva, Lingüística Histórico-comparativa, Sociolingüística, Fonética Instrumental, Ecologia
Lingüística, Lingüística Aplicada, Psicolingüística, Educação Lingüística, etc., de acordo com a
disponibilidade de orientadores e contando que as propostas sejam voltadas para a investigação de temas
vinculados a línguas e falares acima evocados, ou sejam, para LP1 Línguas Indígenas, para LP2 Falares
Afro-diaspóricos e Línguas Africanas e para LP3 Falares dos Ribeirinhos, das Populações Fronteiriças
em Contexto diglóssico Português-Espanhol, e de outras Comunidades lingüísticas amazônicas.

06. COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
♦ Coordenadora:
Dra. Geralda de Lima V. Angenot
♦ Vice-Coordenador: Dr. Marco Antônio Domingues Teixeira
07. CORPO DOCENTE
(A) DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA:
♦ CAMPUS DE GUAJARA-MIRIM
01. Dr. Jean-Pierre Angenot
02. Dra. Catherine Barbara Kempf
03. Dra. Geralda de Lima V. Angenot
04. Dr. Henri Ramirez
05. Dr. Dorosnil Alves Moreira
♦ CAMPUS DE VILHENA
06. Dra. Maria do Socorro Pessoa
♦ CAMPUS DE PORTO VELHO
07. Dr. Marco Antônio Domingues Teixeira
08. Dr. Miguel Nenevé
09. Dr. Anselmo Alencar Colares
10. Dr. Dante Ribeiro da Fonseca
(B) DOCENTES COLABORADORES:

♦ MUSEU REAL DA ÁFRICA CENTRAL, TERVUREN, BÉLGICA
- Acordo Trilateral Brasil (UNIR) - Bélgica (MRAC) - Angola (UAN) 11. Dr. Jacky Maniacky
12. Dra. Maud Devos
13. Dra. Jenneke van der Wal
♦ UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO, LUANDA, ANGOLA
- Acordo Trilateral Brasil (UNIR) - Bélgica (MRAC) - Angola (UAN) 14. Dr. Vatomene Kukanda
15. Dr. Manuel Ndonga Mfuwa (UAN, Luanda, Angola)
16. Dr. Zavoni Ntondo
♦ UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
17. Dr. Kabengele Munanga
♦ UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
18. Dr. Hildo Honório do Couto
♦ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE AMAZONAS
19. Dr. Valteir Martins

08. ELENCO DAS DISCIPLINAS
8.1. DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
(01). Fundamentos de Fonética Articulatória e Acústica (45 horas)
Geralda de Lima V. Angenot
(02). Fundamentos de Fonologia (45 horas)
Jean-Pierre Angenot
(03). Fundamentos de Morfologia e Sintaxe (45 horas)
Jenneke Van der Wal ou Valteir Martins

8.2. DISCIPLINAS OPTATIVAS
(A) DISCIPLINAS TRANSVERSAIS
(04). Ecolingüística (45 horas)
Hildo Honório do Couto
(05). Sociolingüística e Dialetologia (45 horas)
Maria do Socorro Pessoa ou Catherine Barbara Kempf
(06). Metodologia da Pesquisa de Campo
Henri Ramirez (45 horas)
(07). Lingüística Histórico-comparativa (45 horas)
Daniel Mutombo Huta-Mukana ou Jean-Pierre Angenot
(08). Fonologia Não-linear (45 horas)
Jean-Pierre Angenot ou Geralda de Lima V. Angenot

(09). Treinamento Perceptual dos Tons (45 horas)
Daniel Mutombo Huta-Mukana
(10). Introdução à Antropologia
Marco Antônio Domingues Teixeira
(B) DISCIPLINAS VOLTADAS PARA A LINHA INDIGENISTA
(11). Classificação e Tipologia das Línguas Indígenas da Amazônia (45 horas)
Henri Ramirez ou Valteir Martins
(12). Descrição de uma Língua Indígena (45 horas)
Geralda de Lima V. Angenot ou Valteir Martins
(C) DISCIPLINAS VOLTADAS PARA A LINHA AFRICANISTA
(13). Descrição de uma Língua Africana Bantu 1: Ngangela - K12b (45 horas)
Zavoni Ntondo
(14). Descrição de uma Língua Africana Bantu 2: Kisikongo - H16a (45 horas)
Ndonga Mfuwa
(15). Descrição de uma Língua Africana Bantu 3: Tshiluba - L31 (45 horas)
Daniel Mutombo Huta-Mukana
(16). Sociolingüística Angolana e Alfabetização nas Línguas Nacionais (45 horas)
Vatomene Kukanda
(17). Tonologia Comparativa das Línguas Bantu (45 horas)
Jacky Maniacky
(18). Gramaticalização nas Línguas Africanas (45 horas)
Maud Devos
(19). História Africana e Afro-diaspórica (45 horas)
Marco Antônio Doningues Teixeira ou Dante Ribeiro da Fonseca
(20). Classificação Tipológica e Genética das Línguas da África (45 horas)
Jean-Pierre Angenot
(21). Os Falares Afro-diaspóricos e as Línguas Crioulas (45 horas)
Catherine Barbara Kempf e/ou Geralda de Lima Vitor Angenot
(22). Antropologia Africana e Afro-diaspórica (45 horas)
Kabengele Munanga
(23). Sociologia Afro-brasileira, com ênfase no Contexto Amazônico (45 horas)
Dorosnil Alves Moreira
Observação: Por motivo de sincronização com o curso gemelar de Mestrado em
Etnolingüística Africanista que será realizado paralela e simultaneamente na Universidade
Agostinho de Luanda por força de um acordo de cooperação internacional, a programação
já foi prédeterminada. As 7 disciplinas optativas a serem ofertadas em 2010 serão as
seguintes: (07), (13), (14), (16), (17),(18) e (19).
(D) DISCIPLINAS VOLTADAS PARA A LINHA ETNOLINGÜÍSTICA AMAZÔNICA
(22). Educação na Amazônia: Inclusão e Multiculturalismo
Anselmo Alencar Colares
(23). Formação Sociocultural da Amazônia
Dorosnil Alves Moreira
09. PROJETOS INTEGRADOS DE PESQUISA

Projeto 1: Os Bantuísmos brasileiros: Levantamento dos Cognatos e Identificação
Etimológica.
Coordenadores: Jean-Pierre Angenot & Daniel Mutombo Huta-Mukana
Projeto 2: Descrição das Línguas Bantu Angolanas.
Coordenadores: Geralda de Lima Angenot, Jacky Maniacky & Vatomene Kukanda
Projeto 3: O Falar das Comunidades Quilombolas do Vale do Guaporé.
Coordenadoras: Barbara Kempf & Geralda de Lima Angenot
Projeto 4: Língua, Cultura e Sociedade Rondoniense: Grupo de Estudos e Pesquisas
Sociolingüísticas
Coordenadora: Maria do Socorro Pessoa.
Projeto 5: Contribuição à Classificação das Línguas Indígenas da Amazônia e à
Identificação de seus Contatos através dos Empréstimos Lingüísticos.
Coordenador: Henri Ramirez.

10. NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS
Até, no máximo, 20 vagas numa seleção unificada sem que haja mais cotas para as linhas.
11. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
O candidato ao curso será selecionado mediante:
♦ qualidade do projeto de dissertação e sua adequação a uma das linhas de pesquisa
(eliminatório)
♦ desempenho em prova escrita (eliminatório)
♦ análise do currículo (classificatório)
♦ desempenho na entrevista (classificatório).
12. CALENDÁRIO
♦ Divulgação do Edital no site da UNIR www.unir.br : em 5 março de 2010
♦ Inscrição no programa de Isenção de Taxa de Inscrição: 25 a 27 de maio de 2010. no Campus
Universitário da UNIR ou pelo endereço eletrônico www.unir.br
♦ Divulgação do resultado da seleção dos candidatos inscritos no programa de Isenção de Taxa de
Inscrição: 4 de junho de 2010.
♦ Inscrição dos candidatos: 2a feira 14 de junho e 6a feira 18 de junho de 2010 no
Campus da UNIR em Guajará-Mirim.
♦ Divulgação dos projetos aprovados: 3a feira 22 de junho de 2010.
♦ Prova escrita: 5a feira 24 de junho de 2010, às 08:00h, no Campus da UNIR
em Guajará-Mirim.
♦ Entrevistas: 4a feira 30 de junho de 2010 no Campus Universitário da UNIR
em Guajará-Mirim:
♦ Divulgação dos resultados da seleção: 5a feira 01 de julho de 2010
♦ Início do Curso: 2a feira 2 de agosto de 2010.

13. LOCAIS E TAXA DE INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser feitas no Campus da UNIR de Guajará-Mirim ou pelos Correios, pelo endereço: Br
425, km 2,5, Jardim das Esmeraldas, CEP 78957-000 Guajará-Mirim – RO.
Conforme a Resolução 037 do CONSAD/UNIR de 13-01-2006 (tabela de Serviços Acadêmicos 13862), o
aluno deverá recolher taxa de R$ 138,62 à Conta do Tesouro Nacional / UNIR, Banco do Brasil, agência 42013, conta n° 170500-8, código de identificação de depósito 15405515254208830-6.

14. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO
♦ Ficha de inscrição preenchido fornecido pela Secretaria do Curso e disponibilizado no site da UNIR
(ANEXO I);
♦ Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição;
♦ Curriculum vitae comprovado e autenticado, incluindo diploma e histórico escolar da graduação, em
02 vias. A autenticação pode ser feita nos campi da UNIR;
♦ Anteprojeto de dissertação – 01 via impressa e 1 via digital;
♦ Fotocópia de identidade e de CPF;
♦ 02 fotos 3 x 4.
15. ISENÇÃO DE TAXA
♦ Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados
pelo Decreto n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 3 de outubro de
2008.
♦ Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que
trata o Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007; e
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 2007.
♦ Recomenda-se aos interessados em escrever-se no Programa de Isenção de Pagamento da Taxa de
Inscrição para a seleção de mestrado em Ciências da Linguagem 2010.2, que tomem ciência das normas
para a obtenção da referida isenção, dispostas no endereço eletrônico www.unir.br.
♦ A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato (Anexo II), declaração (ANEXO
III), o preenchimento do formulário para pedido da taxa de isenção (ANEXO IV), no período de 25 a 27
de maio de 2010.
a) indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico e a UNIR consultará o
órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
♦ As informações prestadas na declaração de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato,
podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação
do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto n.º 83.936, de 6 de
setembro de 1979.
♦ Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma e o prazo estabelecidos neste edital.
Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via postal, via fax ou via
correio eletrônico.
♦ Cada pedido de isenção será analisado e julgado pela UNIR.

♦ A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até o dia 28 de maio de 2010, no endereço
eletrônico www.unir.br.
♦ A partir da divulgação do resultado, haverá o prazo de 03 (três) dias úteis para entrega de recursos
contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição.
♦ Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão, para efetivar a sua inscrição no
concurso, efetuar o recolhimento da taxa de inscrição à Conta do Tesouro Nacional, conforme
procedimentos descritos no item 13. LOCAIS E TAXA DE INSCRIÇÃO deste edital.
♦ O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de
inscrição no prazo estabelecido no item 12. Calendário, estará automaticamente excluído do Processo
Seletivo/UNIR/2010.
♦ A UNIR não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivo de falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica
que impossibilitem a transferência de dados.
16. PROVAS DE CONHECIMENTO
A prova de seleção que avaliará os conhecimentos lingüísticos gerais será comum a todos os candidatos,
independentemente das linhas de pesquisa escolhidas. Comportará perguntas teóricas e um exercício de
análise morfológica e fonológica.
A banca de seleção será composta por três docentes do programa e um suplente.
17. SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
♦ Fernanda Mussalim & Anna Christina Bentes, Orgs. (2000). Introdução à Lingüística 1:
Domínios e Fronteiras. São Paulo Cortez Editores. 294 p.
♦ Fernanda Mussalim & Anna Christina Bentes, Orgs. (2004). Introdução à Lingüística 2:
Domínios e Fronteiras. São Paulo Cortez Editores. 240 p.
♦ Fernanda Mussalim & Anna Christina Bentes, Orgs. (2004). Introdução à Lingüística 3:
Fundamentos Epistemológicos. São Paulo Cortez Editores. 480 p.

Guajará-Mirim, 24 de maio de 2010.

Prof. Dr. Geralda V. de Lima Angenot
Coordenador do Programa em exercício
Portaria n0 313/GR de 12 de maio de 2009

ANEXO I

CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM
Departamento de Ciências da Linguagem
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
MESTRADO EM CIÊNCIAS DA LINGUAGEM
FICHA DE INSCRIÇÃO MCL SELEÇÃO 2010.2

DOCUMENTOS APRENTADOS:
( ) Comprovante de pagamento da ( ) Currículo comprovado
taxa de inscrição
( ) Fotocópia da identidade e CPF ( ) 2 fotos 3 X 4
DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Data de Nascim.

( ) Anteprojeto de dissertação

Sexo: Estado civil:

Naturalidade:

Nome do pai:
Nome da mãe:
Endereço:
Fone:

e-mail:

DOCUMENTOS
RG:
FORMAÇÃO ACADÊMICA
GRADUAÇÃO:

INSTITUIÇÃO:

ANO DE CONCLUSÃO:

PÓS-GRADUAÇÃO:

INSTITUIÇÃO:

ANO DE CONCLUSÃO:

CPF:

OUTROS:

Requer inscrição no processo seletivo do Mestrado de Ciências da Linguagem na área de:
Linha de pesquisa: ( ) Etnolinguística Indigenista
( ) Etnolinguística Africanista
( ) Etnolinguística Amazônica
Língua estrangeira: ( ) Inglês ( ) Espanhol ( ) Francês
Declaro conhecer e aceitar os termos do Edital de Seleção.
Local, data:__________________________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a):__________________________________________________
( ) Deferido
( ) Indeferido:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEBI O MATERIAL ACIMA DESCRITO EM _______/_______/20_____
PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVOS DO PPG/MCL
DE (Nome completo do candidato)________________________________________________________
Nome legível do receptor:____________________________________________________________
Assinatura do receptor: ______________________________________________________________
Local, data:________________________________________________________________________

ANEXO II
REQUERIMENTO

Eu ______________________________________________________, portador(a) do
CPF_____________________________,

Número

de

Identificação

Social

(NIS)_______________________________,venho requerer minha inscrição no Programa de Isenção de
Pagamento da Taxa de Inscrição para o Processo e declaro estar ciente:
- de que li e estou de acordo com o teor inteiro do edital do Programa de Isenção de Pagamento da Taxa
de Inscrição, publicado na página da UNIR;
-de que devo entregar a documentação até o 27/05/2010, sob pena de não poder participar do Programa de
Isenção;
- de que a falta de qualquer um dos documentos solicitados implicará em minha exclusão do Programa de
Isenção;
- de que assumo total responsabilidade pelo preenchimento do Formulário de Inscrição e de que a UNIR
não aceitará nenhuma reclamação quanto a tal preenchimento.

Guajrá-Mirim, ____/_____ de 2010.

_________________________________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO III

DECLARAÇÃO

Eu, ______________________________________________, declaro para os
devidos fins, sob pena de lei, que sou membro da família de baixa renda, com renda
familiar mensal per capta de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal de até três
salários mínimos, conforme Art. 4º do Decreto 6.135/07.

Guajará-Mirim,______ de _____________ de _______

_____________________________________________
(NOME DO CANDIDATO)

ANEXO IV

CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM
Departamento de Ciências da Linguagem
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
MESTRADO EM CIÊNCIAS DA LINGUAGEM
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE
ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO MCL SELEÇÃO 2010

Leia com atenção as informações abaixo antes de preencher o Formulário.
- O candidato perderá a isenção se: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa daquela que deveria ser escrita, com fim de prejudicar,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.
- Imprima este formulário em qualidade normal (não utilize qualidade rascunho).
- Os campos com * são obrigatórios.
DADOS PESSOAS
Nome do Candidato*
Doc. de Identidade* (RG ou RNE)
Data de nascimento:*

Sexo *
( )M
( )F
Nome do pai *

Nome da Mãe *

Algum outro membro da família residente no mesmo domicilio está requerendo a Isenção da Taxa de
Inscrição da seleção para o Mestrado em Ciências da Linguagem da UNIR 2010? *
( ) Não
( ) Sim

Indique o RG (em caso afirmativo):__________________________

É portador de necessidades especiais*
( ) Não
Endereço
Rua/Av *

( ) Sim
Número: *

Complemento:

Bairro

Cidade*

Estado *

Telefone residencial

Celular

E-mail *

CEP *

Questionário Sócio Econômico
01- Qual o seu estado civil?
( ) Casado

( ) Solteiro

02- Onde você residiu nos últimos anos?
Porto Velho
Cacoal
Guajará-Mirim
Outros municípios do interior de Rondônia
Em outro país

( ) Outros

Rolim de Moura
Ji-Paraná
Vilhena
Outro estado

03- Qual a renda total da sua família? Atenção: Considere todos os salários líquidos dos membros de sua
família que trabalham e que estejam morando em sua casa. Inclua sua renda líquida, caso você trabalhe.
(salário mínimo).
Menos de um salário mínimo
De 1 até 2 salários mínimos
Mais de 2 até 3 salários mínimos
Mais de 3 até 5 salários mínimos
Mais de 5 até 10 salários mínimos
Mais de 10 até 20 salários mínimos
04- Quantas pessoas moram em sua casa, dependendo da renda familiar?
Moro sozinho
Duas pessoas
Três pessoas
Quatro a seis pessoas
Sete ou mais pessoas
05- Qual a sua situação quanto à moradia?
Mora em casa própria dos pais quitada ou
financiada
Mora em casa própria quitada ou financiada
Mora em república, casa de estudante ou
pensão
Mora em casa situada em área de invasão

Mora em casa alugada por seus pais
Mora em casa alugada por você
Mora em casa de parentes ou amigos

06- Qual a principal ocupação de seu pai ou responsável? Atenção: Se seu pai ou responsável for falecido,
indicar a ocupação que exerceu a maior parte de sua vida.
Funcionário
público
da
Empregado de empresa comercial, industrial,
administração Federal, Estadual ou
bancária, agrícola ou prestadora de serviços.
Municipal
Sócio ou proprietário de empresa
Trabalha remunerado por conta própria, com
co-prestadora de serviços.
auxílio de parentes e/ou familiares.
Artista (pintor, escultor, músico,
Trabalha em entidade ou instituição nãocantor, etc.)
governamental
de
cunho
filantrópico
assistencial, religiosa ou de lazer.
Parlamentar ou cargo eleitoral
Atleta profissional.
Trabalha em casa ou não tem
Aposentado.
atividade remunerada
Outros.
07- Qual a principal ocupação de sua mãe? Atenção: Se sua mãe for falecida, indicar a ocupação que
exerceu a maior parte de sua vida.
Funcionário
público
da
Empregado de empresa comercial, industrial,

administração Federal, Estadual ou
Municipal
Sócio ou proprietário de empresa
co-prestadora de serviços.
Artista (pintor, escultor, músico,
cantor, etc.)
Parlamentar ou cargo eleitoral
Trabalha em casa ou não tem
atividade remunerada
Outros.

bancária, agrícola ou prestadora de serviços.
Trabalha remunerado por conta própria, com
auxílio de parentes e/ou familiares.
Trabalha em entidade ou instituição nãogovernamental
de
cunho
filantrópico
assistencial, religiosa ou de lazer.
Atleta profissional.
Aposentado.

08- Qual a sua principal ocupação?
Funcionário público da administração
Federal, Estadual ou Municipal
Sócio ou proprietário de empresa coprestadora de serviços.
Artista (pintor, escultor, músico, cantor, etc.)

Parlamentar ou cargo eleitoral
Trabalha em casa ou não tem atividade
remunerada
Outros.

Empregado de empresa comercial,
industrial, bancária, agrícola ou
prestadora de serviços.
Trabalha remunerado por conta
própria, com auxílio de parentes e/ou
familiares.
Trabalha em entidade ou instituição
não-governamental
de
cunho
filantrópico assistencial, religiosa ou
de lazer.
Atleta profissional.
Aposentado.

09- O que você espera, em primeiro lugar, de um curso de Mestrado?
Aquisição de cultura geral e ampla.
Formação acadêmica para melhorar a
atividade
prática
que
estou
desempenhando.
Formação teórica, voltada para a
Aquisição de conhecimentos que me
pesquisa.
permitam compreender melhor o mundo
em que vivemos.
Aquisição de conhecimento que
Apenas o diploma do curso.
permitam melhorar meu nível de
instrução.
Formação profissional, voltada para o
Outros.
trabalho.
10- Quantas horas, em média, você trabalha por dia?
Não trabalha.
Quatro horas por dia.
Seis horas por dia.
Mais de oito horas por dia.
11- Você utiliza microcomputador?
Sim, diariamente.
Sim, eventualmente.

Menos de quatro horas por dia.
Cinco horas por dia.
Oito horas por dia.

Não.

12- Qual o meio de transporte que você mais utiliza?
Bicicleta.
Ônibus.
Carro.
Barco ou canoa.

Moto.
Outros.

13- Além dos estudos, com quais atividades você mais ocupa seu tempo?
Leitura.
Teatro/Dança.
Cinema/Vídeo.
Esportes.
Religião.
Música.
Artesanato, pintura,
Jogos eletrônicos.
Outros.
etc.
14- Qual o meio de informação você mais utiliza?
Jornal.
Televisão.
Revista.
Conversas
com
pessoas.
Outros.

outras

Rádio.
Internet.

15- Com relação ao domínio de Línguas Estrangeiras, em que situação você se enquadra melhor?
Domino completamente uma ou mais línguas estrangeiras.
Domino razoavelmente uma ou mais línguas estrangeiras.
Não possuo domínio algum, mas gostaria de aprender línguas estrangeiras.
Não possuo domínio algum e não sinto necessidade de aprender.
16- Qual o nível de instrução do seu pai?
Ensino Fundamental (Primário e Ginásio)
Universitário.

Ensino Médio (Colegial).
Não freqüentou a escola.

17- Qual o nível de instrução de sua mãe?
Ensino Fundamental (Primário e Ginásio)
Universitário.

Ensino Médio (Colegial).
Não freqüentou a escola.

18- Em que tipo de estabelecimento de ensino você concluiu o Ensino Médio (2º grau)?
Todo em escola pública.
Maior parte em escola particular.
Todo em escola particular.
Maior parte em escola pública.
19- Em que tipo de estabelecimento de ensino você concluiu o Ensino Superior?
Todo em universidade pública.
Maior
parte
em
universidade
particular.
Todo em universidade particular.
Maior parte em universidade pública.
20- Que curso de ensino superior você concluiu?
Pedagogia.
Letras.
21- Em que turno cursou o ensino superior?
Todo diurno.
Maior
parte
diurno.

Administração.

Outros.

Todo noturno.

Outros.

22- Indique o Município em que você concluiu ensino superior.

Porto Velho
Cacoal
Guajará-Mirim
Outros municípios do interior de Rondônia
Em outro país
23- Você fez Pós-Graduação (Especialização)?
Sim.
24- Há quanto tempo você concluiu o ensino superior?
Há menos de 1
Entre 1 e 2 anos
ano.
incompletos.

Rolim de Moura
Ji-Paraná
Vilhena
Outro estado

Não.

Entre 2 e 3
anos.

Há mais de 5
anos.

25- Em quantas instituições (Universidades, Faculdades ou escolas) você já concorreu a um curso de
Mestrado?
Nenhuma, será a 1ª
Uma.
Duas.
Três.
Quatro
ou
vez.
mais.
26- Você já fez ou está fazendo um curso de Mestrado?
Não fiz, nem estou fazendo um curso de
Sim, fora da UNIR, em Rondônia.
Mestrado.
Sim, na UNIR.
Sim, em outro estado.
Outros.
27- Se você já é aluno da UNIR, por que vai fazer outra seleção de Mestrado?
Porque não fui selecionada para o curso que
Porque me decepcionei com o curso.
desejava.
Porque mudei minha opção profissional.
Por pressão familiar.
Por motivos financeiros.
Para melhorar o histórico escolar.
Por outros motivos.
Não é aluno da UNIR.
28- Qual o motivo principal que o levou a optar pela UNIR?
É a instituição que oferece o melhor curso
Oferece curso gratuito.
da minha escolha.
É a mais próxima da minha residência.
É a escolhida pela maioria dos meus
amigos.
O conceito de que a desfruta como
Pela dificuldade de estudar em outras
universidade.
instituições.
A riqueza cultural de sua vida universitária.
A possibilidade de acesso a uma
carreira científica.
Porque é a única opção de cursar um
Outro motivo.
Mestrado.
29- Qual o motivo predominante na escolha da carreira para qual você está se inscrevendo?
Mercado de trabalho.
Prestígio social da profissão.
Adequação às aptidões profissionais.
Adequação às aptidões pessoais.
Já estar atuando em área afim.
Outros.

